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Previsão para 
dólar vai de R$ 
4,80 a R$ 5,45 
ao final do ano

O dólar fechou julho com au-
mento de 4,7%, apesar da política 
adotada pelo Fed e do resultado 
do PIB nos EUA, que veio 30% 
abaixo das expectativas. “A valori-
zação, mesmo neste contexto, tem 
relação com a política de regula-
mentação chinesa que tem gera-
do aversão aqui e no exterior. No 
mês, alta tem relação com o receio 
do anúncio de alta antecipada dos 
juros pelo Fed, mas que não se 
confirmou”, analisa o economis-
ta-chefe da Invest Smart, Felipe 
Nascimento.

Para ele, caso o Banco Central 
surpreenda com uma alta da Ta-
xa Selic superior às expectativas, o 
dólar tende a se desvalorizar e po-
deria caminhar para perto dos R$ 
4,80 nos próximos meses. Se a alta 
for de 0,75%, a moeda norte-ame-
ricana pode ir acima do patamar 
de R$ 5,45, projeta Nascimento.

O Ibovespa, principal índice 
da B3 (Bolsa de Valores) fechou 
o mês com redução de 3,9%. No 
mês, o destaque negativo ficou pa-
ra o setor de consumo cíclico, que 
fechou em queda de 1,97%.

O índice Dow Jones, da Bolsa 
de Nova York, fechou a sexta-fei-
ra com queda de 0,42%. O S&P 
500 caiu 0,54%, e o Nasdaq teve 
baixa de 0,71%.

O dólar se fortaleceu no final 
das negociações da semana, em 
meio à fraqueza do euro e da libra 
esterlina. O índice do dólar, que 
mede a moeda norte-americana 
em relação aos seis principais pa-
res, aumentou 0,33%. O euro caiu 
para US$ 1,1857, e a libra esterli-
na, para US$ 1,3891.

Taxa de informalidade no 
trabalho sobe para 40%
Números irritam ministro Paulo Guedes

A população desocupada 
no trimestre encerra-
do em maio deste ano 

chegou a 14,8 milhões, ou seja, 
manteve-se estável em relação ao 
trimestre anterior, mas cresceu 
16,4% na comparação com o tri-
mestre encerrado em maio do ano 
passado (mais 2,1 milhões de de-
sempregados).

A taxa de informalidade no 
mercado de trabalho do país su-
biu para 40% da população ocu-
pada no trimestre finalizado em 
maio de 2020. Os dados são da 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad) Contínua, 
do IBGE.

Segundo o instituto, entre os 
86,7 milhões de pessoas ocupadas 
no Brasil, 34,7 milhões eram tra-
balhadores sem carteira assinada, 
pessoas que trabalham por conta 
própria sem CNPJ e aqueles que 
trabalham auxiliando a família.

A taxa de informalidade de 
maio é superior aos 39,6% do 
trimestre imediatamente anterior 
(encerrado em fevereiro deste 
ano) e aos 37,6% do trimestre fin-
do em maio de 2020.

O número de empregados com 
carteira de trabalho assinada no 
setor privado foi de 29,8 milhões 
de pessoas, uma queda de 4,2% 

Multas da LGPD começam a ser 
aplicadas a partir deste sábado
Valor pode ir a 2% do faturamento da empresa

A partir deste sábado (1º), 
entrarão em vigor as san-
ções previstas na Lei Ge-

ral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD). As empresas que não 
cumprirem as regras estabeleci-
das pela legislação podem sofrer 
advertências, multas que podem 
ir a 2% do faturamento (até o 
máximo de R$ 50 milhões) e, no 
pior dos casos, bloqueio de dados 
por parte da Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados (ANPD), 
órgão responsável pelas fiscaliza-
ções e autuações.

João Esposito, CEO da empre-
sa de contabilidade Express CTB 
alerta que “a LGPD leva em conta 
todas as pessoas, físicas ou jurídi-
cas, que trabalham com coleta ou 

tratamento de dados no território 
nacional. Seja uma empresa gran-
de, média ou pequena, os cuida-
dos na coleta de dados pessoais 
são necessários”. A LGPD tem 
como finalidade regularizar a for-
ma com que as empresas tratam 
os dados pessoais de seus clientes, 
colaboradores e parceiros comer-
ciais.

Marco DeMello, CEO e cofun-
dador da PSafe, comenta sobre 
como a prevenção contra vaza-
mentos de dados é essencial para 
as empresas: “As pequenas e mé-
dias empresas têm sido os gran-
des alvos dos cibercriminosos em 
todo o mundo. No entanto, no 
Brasil o cenário da cibersegurança 
é muito mais crítico. Por aqui, os 

megavazamentos de dados expu-
seram potencialmente toda a po-
pulação, o que já nos coloca em 
cenário de vulnerabilidade diante 
dos hackers. Somos um dos paí-
ses que têm a cibersegurança mais 
desprezada em todo o mundo, em 
contrapartida somos também o 
segundo país do mundo que mais 
sofre com ciberataques, ficando 
atrás somente dos EUA”, alerta 
DeMello.

O CEO da Psafe recomenda 
que a empresa crie uma política 
interna de proteção e segurança 
de dados para orientar seus fun-
cionários. Boas práticas, além de 
reduzir os riscos de vulnerabilida-
des, também contam na hora de 
determinar uma punição.

Vendas do 
comércio do 
Rio têm 1ª
alta no ano

As vendas do comércio lojista 
do Rio de Janeiro cresceram 0,5% 
no mês de junho em relação ao 
mesmo mês do ano passado. Foi 
o primeiro resultado positivo do 
ano no Rio de Janeiro, interrom-
pendo cinco meses de resultados 
negativos.

No acumulado do semestre (ja-
neiro/junho) as vendas aumen-
taram 1,5%. Os números são da 
pesquisa Termômetro de Vendas 
divulgada pelo Clube de Diretores 
Lojistas do Rio de Janeiro (CDL-
-Rio) e pelo Sindicato dos Lojis-
tas do Comércio do Município do 
Rio de Janeiro (SindilojasRio), que 
ouviu cerca de 500 estabelecimen-
tos comerciais da Cidade.

Segundo Aldo Gonçalves, 
presidente das duas entidades, 
que juntos representam mais de 
30 mil estabelecimentos comer-
ciais, o mês de junho registrou 
o primeiro resultado positivo 
do ano. “Este desempenho foi 
motivado pela diminuição das 
restrições impostas ao comércio 
pela pandemia e também pelo 
aumento do número das pessoas 
vacinadas que vem encorajando 
os consumidores a sair para as 
compras.”

A pesquisa mostra que tecidos, 
confecções e calçados, setores do 
ramo mole (bens não duráveis) e 
móveis e eletrodomésticos do ramo 
duro (bens duráveis) registraram re-
sultados positivos. A venda a prazo 
foi a forma de pagamento preferida 
pelos consumidores. Página 4

(menos 1,3 milhão de pessoas) 
frente ao mesmo período de 2020.

Os números do IBGE levaram 
o ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, a criticar o Instituto, 
que estaria na “idade da pedra”. 
Em um tuíte, o professor Marcio 
Pochman esclareceu: “Ministro 

Guedes revela mais uma primitiva 
ignorância a respeito da economia 
brasileira. Agora é sobre o funcio-
namento do mundo do trabalho, 
ao disparar crítica inconsistente 
contra o IBGE por realizar pes-
quisas amostrais (Pnad) em rela-
ção aos dados cadastrais (Caged).”

Guedes critica pesquisa feita pelo IBGE

Bacia de Campos 
tem menor produção 
dos últimos 10 anos

Levantamento do economista 
Cloviomar Cararine, do Dieese/
subseção Federação Única dos 
Petroleiros (FUP) mostra que a 
queda abrupta dos volumes de 
produção na Bacia de Campos 
(RJ) tem relação direta com a 
drástica redução dos investimen-
tos da Petrobras na região.

Se em 2013 a estatal investiu 
US$ 9 bilhões na região, o valor foi 
reduzido para US$ 3,46 bilhões em 
2018 e, segundo informações da 
Petrobras, deve ficar em US$ 2,6 
bilhões anuais de 2021 a 2025 – ou 
seja, menos de um terço do pico de 
oito anos atrás. A Bacia, segunda 
maior região produtora de petró-
leo do Brasil, registrou em junho 
a sua menor produção média dos 
últimos 10 anos. Página 6

Marcelo Casal Junior/ABr
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Reforma Tributária Global: o que muda para as empresas multinacionais?
Por Angelo 
Ambrizzi

O G7, que reúne re-
presentantes dos 
governos da Ale-

manha, França, Itália, Reino 
Unido, Canadá, Japão e Es-
tados Unidos, reascendeu 
as discussões sobre a re-
forma tributária global, que 
pretende tributar o lucro 
das empresas multinacio-
nais com alíquota mínima 
de 15%. O projeto ainda se-
rá submetido ao G20, mas 
tem grandes chances de 
aprovação.

O fato nos faz relembrar 
as três grandes revoluções 
econômicas pelas quais o 
mundo passou. Entre os sé-
culos XV e XVII, a riqueza 
era de quem detinha terras. 
Não à toa, a Europa prota-
gonizou a era das expedi-
ções, buscando novos ter-
ritórios para explorar. Já no 
século XVIII, entramos na 
era da revolução industrial, 
onde a riqueza passou para 
as mãos dos detentores dos 
meios produtivos. O foco 
era a produção de manufa-
turados em larga escala.

No entanto, no século 
XXI vivemos uma nova 
realidade. Hoje, a riqueza 
pertence a quem tem um 
grande volume de dados. 
É quem coleta, processa 
e os manipula que detém 
o poder. Logo, a proposta 
de tributação global mui-
to preocupa as gigantes da 

tecnologia, que costumam 
se aproveitar de paraísos 
fiscais.

Hoje, as BigTechs, ba-
sicamente, concentram os 
lucros de todas as suas uni-
dades de negócios espalha-
das pelo mundo em países 
com baixa ou nenhuma 
tributação, como Suíça, Lu-
xemburgo e Irlanda. Dessa 
forma, os países onde os 
lucros são gerados deixam 
de arrecadar bilhões em im-
postos.

Pelas simulações do Ob-
servatório da Tributação 
da União Europeia, a apro-
vação da alíquota de 15% 
pode gerar uma arrecada-
ção extra de mais de € 48,3 
bilhões para a União Eu-
ropeia; € 40,7 bilhões aos 
Estados Unidos; e € 900 
milhões por ano ao Brasil, 
o equivalente a R$ 5,58 bi-
lhões.

A proposta parece bas-
tante adequada ao momen-
to econômico atual. Cabe 
lembrar que, no passado, 
quando vivenciamos a era 
da globalização e o aumen-
to exponencial das exporta-
ções, foi estabelecida a neu-
tralidade tributária, onde os 
produtos que são expor-
tados se mantêm livres de 
impostos. Apenas quando 
chegam ao país de destino é 
que sofrem a incidência da 
carga tributária por meio da 
nacionalização do produto. 
É por isso que muitos dos 
produtos que o Brasil ex-

porta possuem preços me-
nores do que os vendidos 
no mercado interno. Isso 
significa que a carga tributá-
ria do país importador, em 
regra, é menor que a nossa.

No que tange a exporta-
ção e importação de produ-
tos, temos uma barreira fí-
sica, as alfândegas. Quando 
uma mercadoria chega a um 
porto, ela passa por uma ve-
rificação e é ali que aconte-
ce a tributação.

Contudo, outro grande 
desafio nos dias atuais é a 
fiscalização e a tributação de 
serviços. Atualmente, não 
há uma regra clara se os im-
postos devem ser pagos no 
local de origem da empresa 
prestadora ou na tomadora 
de um serviço. Municípios, 
Estados e Nações possuem 
regras próprias que acarre-
tam, muitas vezes, em bitri-
butação ou mesmo em so-
negação fiscal.

Na era da digitalização, 
uma empresa pode prestar 
serviços a pessoas físicas ou 
jurídicas de qualquer parte 
do mundo. O conceito de 
barreira geográfica simples-
mente não existe mais. E os 
pagamentos por esses ser-
viços podem acontecer por 
meio não detectáveis pelas 
regras dos Bancos Centrais, 
como por exemplo, a utili-
zação de criptoativos, que 
possuem pouca ou nenhu-
ma regulamentação nos go-
vernos.

Soma-se a isso as mu-

danças no próprio conceito 
jurídico sobre a definição 
de serviços. Pela doutrina 
civilista, cuja matriz está no 
Direito Romano, serviço é 
considerado “obrigação de 
fazer”. Dessa forma, presu-
me-se um esforço humano, 
de uma atividade material 
ou imaterial. A tributação 
parte da ideia de intangibi-
lidade como critério para a 
classificação dos bens, di-
vidindo-os em bens corpó-
reos e incorpóreos, dada a 
inexistência física.

Entretanto, com a revo-
lução tecnológica, novos 
paradigmas estão sendo 
quebrados no Direito, in-
clusive, a alteração do con-
ceito de serviço para fins 
de tributação pelo Imposto 
Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza – ISSQN, em que 
se considera serviço o ofe-
recimento de uma utilidade 
para outrem.

Esse movimento cul-
minou no Convênio 
106/2017, que criou o 
conceito de “mercadoria 
digital”, autorizando a insti-
tuição de ICMS sobre “ope-
rações com bens e merca-
dorias digitais”, tais como 
softwares, programas, jogos 
eletrônicos, aplicativos, ar-
quivos eletrônicos e congê-
neres, que sejam padroniza-
das, ainda que tenham sido 
ou possam ser adaptados, 
comercializados por meio 
de transferência eletrônica 
de dados”.

Entre o ISS, tributo mu-
nicipal cuja alíquota máxi-
ma é de 5% e o ICMS, cuja 
alíquota modal é de 18%, os 
contribuintes, obviamente, 
defendem a incidência do 
primeiro. Por isso, a criação 
de uma nova diretriz mun-
dial se faz tão necessária, 
a fim de estabelecer regras 
que atendam às demandas 
atuais da sociedade.

Além disso, a alteração 
do conceito de serviço so-
mada aos avanços tecno-
lógicos, permitem tanto a 
importação quanto a expor-
tação de serviços à pratica-
mente todas as partes do 
mundo e esta modalidade 
de negócios provoca desa-
fios para a área tributária, 
principalmente para evitar a 
bitributação, que ocorreria 
se o prestador e o tomador 
do serviço fossem tribu-
tados de forma isolada em 
seus países. Este desafio se 
assemelha muito ao do Im-
posto de Renda.

Não há como negar que 
há uma dificuldade cres-
cente no controle fiscal das 
operações de prestação de 
serviços e uma preocupa-
ção crescente dos países 
em estabelecer regras de 
tributação, seja para tributar 
o prestador do serviço (ex-
portador) ou o tomador do 
serviço (importador).

Um possível modelo é a 
tributação compartilhada 
entre os países prestadores e 
tomadores de serviço, fican-

do a maior parte no endere-
ço do prestador, que é onde 
a riqueza está sendo gerada.

Embora não seja possí-
vel no Brasil pela legisla-
ção existente, é necessário 
se pensar em alíquotas de 
ISSQN importação ou ex-
portação progressivas e es-
senciais. Por exemplo, ser-
viços de saúde, educação 
e comunicação devem ter 
uma tributação inferior. Por 
outro lado, serviços menos 
essenciais, como os de en-
tretenimento, podem ter 
alíquota maior, chegando 
ao valor de 15% indicado 
na proposta.

De modo geral, a discus-
são é pertinente e extrema-
mente relevante. Estamos 
diante de uma importante 
decisão tributária, e cabe às 
instituições públicas, priva-
das e acadêmicas de cada 
país, fomentar o diálogo so-
bre a proposta.

O mundo está deixando 
de ser físico para se tornar 
digital/virtual. No Direito, 
primeiro temos o fato e de-
pois o tributo. Há uma mo-
dificação social e, aí sim, é 
criada uma legislação sobre 
ela. A tributação só pode 
acontecer após a estabilida-
de social e econômica sobre 
os fatos e, a realidade tecno-
lógica mundial já está mais 
do que estabelecida.

Angelo Ambrizzi é advogado, líder 
da área tributária do Marcos Martins 

Advogados.

O novo atendimento especializado da Previdência Social
Por Alexandre 
Triches

Segundo a Portaria 
do INSS 908, de 9 
de julho de 2021, a 

Previdência disponibilizará 
guichês para atendimento 
presencial da população, 
que serão agendados, pre-
ferencialmente, por meio 
da Central 135. O objetivo 
da medida é resolver casos 
que não possuam solução 
prevista nos canais remo-
tos. A portaria denomina 
este atendimento de “aten-
dimento especializado”. 

O INSS iniciou, há al-
guns anos, uma profunda 
mudança em sua estrutu-
ra de atendimento, substi-
tuindo, gradativamente, o 

atendimento presencial, re-
alizado nas agências da Pre-
vidência, pelo denominado 
atendimento remoto, dispo-
nível em aplicativos como o 
Meu INSS e o INSS Digital. 
Em face do novo modelo, 
inúmeras agências foram 
fechadas, e o atendimento 
presencial foi substancial-
mente reduzido.

O tempo mostrou ao 
órgão e à população que 
o atendimento à distân-
cia, sem o devido apara-
to humano, não consegue 
absorver a larga demanda 
por suporte. Isso porque, 
até agora, não se conseguiu 
atingir uma interatividade 
plausível entre os sistemas 
e as pessoas para que os 
requerimentos tramitem de 

forma satisfatória e as difi-
culdades dos usuários pos-
sam ser solucionadas remo-
tamente.

Os sistemas da Previdên-
cia, hoje denominados de 
digitais, são meros encami-
nhadores de documentos, 
porque não possuem ain-
da uma tecnologia efetiva-
mente digital. Não existe 
suporte para a utilização 
dos aplicativos, tampouco 
está funcionando a conten-
to a utilização de sistemas 
biométricos, de modo que 
muitas pessoas não conse-
guem ainda utilizar os pro-
gramas. Aliás, segundo o 
IBGE, com base nos dados 
de 2019, o Brasil tem 40 mi-
lhões de pessoas que não 
usam a internet. Estas pes-

soas estão espalhadas por 
todo o país e sofrem restri-
ções de acesso ao INSS.

Para piorar este cenário, é 
fato público que o número 
de servidores do INSS dimi-
nui a cada dia, sem que a au-
tarquia promova concurso 
público para a substituição. 
Todos esses fatores colabo-
ram para a desinformação 
dos usuários da Previdência 
e dificultam seu acesso ao 
INSS, principalmente em 
tempos de reformas. Por 
tudo isso, é fundamental 
garantir o atendimento das 
pessoas nas agências.

Obviamente que a Pre-
vidência não deve deixar 
de perseguir, inclusive co-
mo meta prioritária, o in-
vestimento na tecnologia. 

Não há outro caminho a 
ser tomado que não seja o 
da modernização. Contudo, 
o INSS não deve deixar de 
promover o atendimento 
presencial, com contingen-
te de servidores minima-
mente aceitável e capacita-
dos para atender as pessoas, 
para todos os casos em que 
a tecnologia não consegue 
solucionar os problemas.

É fundamental que, além 
de instituir o guichê com o 
“atendimento especializa-
do”, seja garantido o seu 
funcionamento. Não é mais 
aceitável um discurso retó-
rico de que o “atendimento 
especializado” está disponí-
vel para a população, mas 
que, na prática, mostra-se 
descolado da realidade, pois 

as pessoas tentam ligar para 
a central de atendimento e o 
telefone não atende, ou não 
há vagas disponíveis.

Por isso é salutar a notí-
cia de que o INSS instituiu 
em todo o país um guichê 
de atendimento e o “atendi-
mento especializado”, com 
a garantia do direito de pro-
tocolo dos requerimentos 
administrativos, conforme 
previsto na portaria. Dessa 
forma, a Previdência estará 
não apenas ofertando opor-
tunidades para que as pes-
soas possam acessar seus 
direitos, mas também estará 
atuando para que eles sejam 
efetivamente acessados. 

Alexandre Triches é advogado e 
professor universitário.
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Taxa de carbono vai custar 
quase € 800 mi à Turquia

Os exportadores turcos de produtos com alto consumo 
de energia, como cimento, aço e alumínio, poderão 

enfrentar custos adicionais exorbitantes quando as propostas 
legislativas apresentadas pela Comissão Europeia (CE) no 
âmbito do Green Deal entrarem em vigor.

Um estudo do Banco Europeu de Reconstrução e Desen-
volvimento (Berd) descobriu que as empresas poderão ter que 
pagar taxas extras de € 777 milhões. Se apenas as emissões dire-
tas forem consideradas, a conta cairia para € 399 milhões.

O Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) 
da CE é um preço sobre as importações proporcional à 
emissão de carbono dos bens comprados de países sem 
precificação de carbono adequada. O mecanismo será 
implementado gradualmente, a partir de 2026, e inicial-
mente se aplicará apenas a um número selecionado de 
produtos. As taxas do CBAM podem alcançar 50% dos 
preços atuais do cimento, 18% do alumínio e 9% do aço.

É um alerta para o Brasil, que também poderá entrar 
na mira das barreiras comerciais europeias travestidas de 
barreiras ambientais.

Execução fiscal
De cada 100 processos de execução fiscal que tramitaram 

no Judiciário, apenas 13 foram baixados. Esse tipo de ação 
representa 39% do total de casos pendentes e 70% das ex-
ecuções pendentes na justiça. Pioneiro em implantar automa-
ção e inteligência artificial em empresas brasileiras, Renato 
Mandaliti, CEO da Finch, falará sobre “Jurimetria: indo 
muito além dos dashboards”, nesta segunda-feira, na Fenalaw 
Week Digital Week.

O CEO explicará como a tecnologia pode ajudar a de-
terminar padrões, montar modelos e prever comportamen-
tos sobre resultados de ações judiciais, recomendações de 
acordos e, ainda, sugerir provisionamentos com economia de 
quase 40% dos valores que seriam gastos com processos.

País sem futuro
Tuíte do professor Marcio Pochmann: “Apagão no 

CNPq, incêndio na cinemateca. Sinais sínteses de um país 
sem rumo futuro, que se desfaz de sua própria memória. 
O Brasil já teve elites dirigentes muito ruins, mas inigual-
áveis as atuais. Vergonha histórica.”

Segue o fio
Do governador do Maranhão, Flávio Dino: “Nero 

tocava lira enquanto o incêndio queimava Roma. Bem 
parecido com essa noite, com o incêndio da cinemateca e 
a live mais desvairada da história nacional.”

Inimigo íntimo
O descaso (ou projeto) com a Cultura por um governo 

repleto de militares que defende a ditadura levou à queima 
de milhares de documentos da Embrafilme, estatal do 
cinema fundada durante a ditadura militar.

Rápidas
Nesta segunda, o Instituto Doméstica Legal lança a cam-

panha de abaixo-assinado “Salário Maternidade JÁ para a 
trabalhadora doméstica gestante”, em que pede a trabalhado-
ra gestante afastada durante a pandemia entre em licença ma-
ternidade desde o início da gravidez e que o INSS arque com 
o salário, e não o empregador. Para participar: domesticalegal.
org.br/salario-maternidade-ja-para-a-trabalhadora-domestica-
gestante *** A Fundação Perseu Abramo está organizando o 
Ciclo de Diálogos “Paulo Freire 100 anos”, de 2 de agosto a 
6 de setembro, sempre às segundas-feiras, 19h, pelo youtube.
com/FundacaoPerseuAbramo
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AVISO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
CHRISTIANA COSTA MENDES DA SILVA, Leiloeira Pública, no
exercício de suas atribuições, AVISA a todos os interessados e
todos quantos do presente virem que devidamente autorizado
pelo Comitente WALLEN EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito
no CNPJ sob o nº 30.571.080/0001-04, submeterá à venda em
público Leilão o(s) seguinte(s) bem(ns): 1) Apartamento 402 na
Praia de Botafogo 132 - Botafogo/RJ. Matriculado no 3º RGI sob
o nº 11.877. O Leilão será realizado na modalidade online, estando
aberto para lances através do portal:
www.alexandroleiloeiro.com.br a partir do dia 10/08/2021 às
14:40h, com término para o dia 17/08/2021 às 14:40h, data e
horário em que será levado a leilão pelo valor de R$ 1.600.000,00.
O edital do Leilão na íntegra com todas as condições do leilão se
encontra disponibilizado na rede mundial de computadores (site
da Leiloeira: www.alexandroleiloeiro.com.br. Rio, 15/07/2021.

AVISO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
CHRISTIANA COSTA MENDES DA SILVA, Leiloeira Pública, no
exercício de suas atribuições, AVISA a todos os interessados e
todos quantos do presente virem que devidamente autorizado
pelo Comitente WPX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 15.031.754/001-95, submeterá à venda
em público Leilão o(s) seguinte(s) bem(ns): 1) Prédio na Rua
Teresa, nº 418 – Alto da Serra - Petrópolis. O Leilão será
realizado na modalidade online, estando aberto para lances
através do portal: www.alexandroleiloeiro.com.br, encerrando o
Primeiro Leilão no dia 10/08/2021 às 14:00h, e encerrando  o
Segundo Leilão no dia 17/08/2021 às 14:00h. O edital do Leilão
na íntegra com todas as condições do leilão se encontra
disponibilizado na rede mundial de computadores (site da
Leiloeira: www.alexandroleiloeiro.com.br.) Rio, 06/07/2021.

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.
Cia Aberta. CNPJ 00.743.065/0001-27. NIRE 33300161899.

Ata da Reunião do Conselho de Adm. 1. Data, hora e local.Às 10h do dia 
28/06/2021, em ambiente virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams. 2. 
Presença. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Wagner de Sousa Nascimento, Arthur 
Prado Silva e Isaac Berensztejn. 3. Mesa. Presidente: Arthur Prado Silva. Secre-
tária: Marcelle Vasconcellos. 4. Deliberações tomadas por unanimidade. Os con-
selheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar, com base no 1º ITR de 2021, a 
distribuição de proventos no valor total de R$164.000.000,00 (cento e sessenta 
e quatro milhões de reais), aos acionistas detentores de ações ordinárias em 
02/07/2021, sendo: (i) JCP no montante total de R$ 26.000.000,00 correspon-
dente ao valor bruto de R$ 0,120652225 e ao valor líquido R$ 0,102554391 por 
cada ação ordinária do capital social; e, (ii) Dividendos intermediários no montan-
te total de R$138.000.000,00, correspondente ao valor bruto de R$ 0,64038489 
e ao valor líquido R$ 0,544327156 por cada ação ordinária do capital social.
Os proventos ora aprovados serão imputados aos dividendos mínimos obriga-
tórios relativos ao exercício social de 2021, integrando tais valores ao montante 
de dividendos a serem distribuídos pela Cia para todos os efeitos previstos na 
legislação societária. O pagamento será realizado no dia 02/07/2021diretamen-
te aos acionistas. 5. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião 
encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Rio de 
Janeiro, 28/06/2021. (ass.) Presidente: Arthur Prado Silva; Secretária: Marcelle 
Vasconcellos. Conselheiros: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Wagner de Sousa 
Nascimento, Arthur Prado Silva e Isaac Berensztejn. A presente ata é cópia fiel 
da via lavrada em livro próprio. Jucerja nº 00004158913 em 19/07/2021 – Ber-
nardo Feijo Berwanger – Secretário Geral.

Multa de R$ 500 mil  
para ‘fake’ sobre eleição 
Uma multa de R$ 

500 mil, caso re-
pita as manifesta-

ções que questionem os úl-
timos pleitos presidenciais 
realizados no país, faz parte 
uma ação que o partido Re-
de Sustentabilidade, do se-
nador Randolfe Rodrigues 
(AP), protocolou contra o 
presidente Jair Bolsonaro, 
nesta sexta-feira, no Supre-
mo Tribunal Federal, (STF).

A reação é vista como 
resposta a live desta quinta-
feira (29), em que Bolsona-
ro questionou a lisura das 
eleições brasileiras. “Como 
demonstra sua conduta, o 
senhor Presidente da Re-
pública não respeita os Po-
deres da República, sendo 
necessária a imediata apli-
cação de pena de multa por 
evento de descumprimento 
a cada nova manifestação 
que faça acerca da inverídi-

ca”, aponta o pedido envia-
do ao STF.

O senador Randolfe Ro-
drigues já tinha protocolado 
no STF queixa-crime de difa-
mação quando o presidente 
divulgou um vídeo em suas 
redes sociais afirmando ha-
ver esforço do senador para 
a importação das vacinas Co-
vaxin e Sputnik.

O Tribunal Superior 
Eleitoral, por sua vez, se 
preparou para reagir contra 
as acusações de Bolsonaro. 
Membros do tribunal, in-
clusive, estudam se Bolso-
naro cometeu crime de res-
ponsabilidade ao fazer tais 
acusações.

Sem provas

Na sua campanha pe-
la defesa da instituição do 
voto impresso, Bolsonaro 
havia prometido divulgar 

em sua tradicional live nas 
redes sociais provas de frau-
des nas eleições brasileiras. 
Não só o presidente não 
mostrou tais provas, como 
também admitiu que não as 
têm

Na live que tradicional-
mente fez quinta-feira, Bol-
sonaro admitiu não ter pro-
vas para afirmar que haja 
risco de fraude no sistema 
atual de urnas eletrônicas – 
ou que as últimas eleições 
realizadas no país tenham 
sido fraudadas. Ele convo-
cou veículos de imprensa e 
usou a emissora pública de 
televisão para uma trans-
missão em tempo real na 
qual, segundo anunciou, 
seriam mostradas “provas” 
das fraudes.

A transmissão se esten-
deu por mais de duas horas 
e Bolsonaro tratou de diver-
sos temas não relacionados 

às eleições. Em vez de pro-
vas, no entanto, o presiden-
te apresentou uma série de 
notícias inverídicas e vídeos 
que já foram desmentidos 
diversas vezes por órgãos 
oficiais. Ao se defender 
disse que “os que me acu-
sam de não apresentar pro-
vas, eu devolvo a acusação. 
Apresente provas de que ele 
não é fraudável”, declarou 
Bolsonaro em determinado 
momento.”

E ameaçou: “Vamos 
deixar isso continuar acon-
tecendo? Acabando as 
eleições, a gente vai judicia-
lizá-la? Quem vai julgar? Os 
mesmos que tiraram Lula 
da cadeia, tornaram-o elegí-
vel e contaram os votos. Di-
go mais: não temos provas, 
para ficar bem claro, mas 
indícios de que eleições pa-
ra senador e deputado pode 
ocorrer a mesma coisa”.

Índice de aluguel já subiu de 9,27% para 33,83% em um ano
O Índice Geral de Preços 

– Mercado (IGP-M), que 
serve de base para reajustes 
de contratos de aluguel, va-
riou 0,78% em julho, con-
tra 0,60% no mês anterior. 
Com este resultado o índi-
ce acumula alta de 15,98% 
no ano e de 33,83% em 12 
meses. Em julho de 2020, o 
índice havia subido 2,23% 
e acumulava alta de 9,27% 
em 12 meses.

“Efeitos sazonais, ex-
portações e a alta acumu-
lada nos preços das rações 
orientaram a aceleração 
do índice ao produtor, que 
nesta apuração, contou com 
a destacada influência de 
três itens: minério de ferro 
(-3,04% para 2,70%), adu-
bos ou fertilizantes (5,70% 
para 14,28%) e leite in na-
tura (6,20% para 5,74%). 
No âmbito do consumi-
dor, os destaques foram os 

energéticos. A tarifa elétrica 
avançou 5,87% e o GLP 
4,05%”, afirma André Braz, 
Coordenador dos Índices 
de Preços.

O Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA) subiu 
0,71% em julho, ante 0,42% 
em junho. Na análise por 
estágios de processamento, 
a taxa do grupo Bens Finais 
variou 1,08% em julho. No 
mês anterior, o índice havia 
registrado taxa de 1,32%. A 
principal contribuição pa-
ra este resultado partiu do 
subgrupo alimentos proces-
sados, cuja taxa passou de 
2,45% para 1,36%, no mes-
mo período. O índice relativo 
a Bens Finais (ex), que exclui 
os subgrupos alimentos in 
natura e combustíveis para o 
consumo, variou 1,13% em 
julho, ante 1,95% no mês an-
terior.

A taxa do grupo Bens 

Intermediários passou 
de 1,78% em junho para 
1,15% em julho. O prin-
cipal responsável por este 
movimento foi o subgru-
po materiais e componen-
tes para a manufatura, cujo 
percentual passou de 1,71% 
para 0,11%. O índice de 
Bens Intermediários (ex), 
obtido após a exclusão do 
subgrupo combustíveis e 
lubrificantes para a produ-
ção, variou 1,27% em julho, 
contra 2,03% em junho.

O estágio das Matérias-
Primas Brutas variou 0,09% 
em julho, após cair 1,28% 
em junho. Contribuíram pa-
ra o avanço da taxa do gru-
po os seguintes itens: mi-
nério de ferro (-3,04% para 
2,70%), suínos (-13,50% 
para 5,69%) e mandioca/
aipim (-6,01% para 3,57%). 
Em sentido oposto, des-
tacam-se os itens cana-de-

açúcar (7,73% para 1,36%), 
café em grão (8,15% pa-
ra 0,04%) e soja em grão 
(-4,71% para -5,92%).

O Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC) subiu 
0,83% em julho, ante 0,57% 
em junho. Quatro das oito 
classes de despesa compo-
nentes do índice registraram 
acréscimo em suas taxas de 
variação. A principal contri-
buição partiu do grupo Edu-
cação, Leitura e Recreação 
(-0,69% para 2,16%). Nesta 
classe de despesa, vale citar o 
comportamento do item pas-
sagem aérea, cuja taxa passou 
de -7,28% em junho para 
24,69% em julho.

Também apresentaram 
acréscimo em suas taxas de 
variação os grupos Habi-
tação (1,10% para 1,66%), 
Alimentação (0,31% pa-
ra 0,59%) e Comunicação 
(-0,03% para 0,00%).
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Fim dos lixões,  
gestão adequada e  
a crise climática

Com o Acordo de Paris de 2015, firmado por 195 paí-
ses, houve o comprometimento de redução de gases 

de efeito estufa a fim de manter o aumento da tempera-
tura do planeta abaixo de 2ºC e contribuir no combate à 
crise climática que vivenciamos.

O Brasil é o quinto maior emissor de gases de efeito 
estufa. O encerramento dos lixões está diretamente ligado 
à redução de emissão de poluentes, principalmente do 
gás metano, além da prevenção de problemas sanitários, 
sociais e ambientais. Ainda temos mais de 3 mil lixões e 
a necessidade de construir mais de 500 aterros sanitários. 
Hoje no Brasil apenas 60% dos resíduos vão para aterros 
sanitários e 40% para lixões ou aterros controlados. As 
regiões Sudeste e Centro-Oeste estão em situação mais 
apropriadas do que a região Norte e Nordeste. Por exem-
plo, apenas 3% dos municípios do Ceará e 8% da Paraíba 
são atendidos por aterros sanitários.

Pesquisas revelam que cada brasileiro gera cerca de 387 
quilos de lixo por ano, que em grande quantidade vão 
parar em lixões e aterros sanitários sem coleta adequada. 
Ainda estamos muito longe de avançar para um nível de 
boa e eficaz gestão dos resíduos como, por exemplo, o seu 
aproveitamento energético por meio de biogás.

O novo marco regulatório do saneamento básico, Lei 
Federal 14.026, de 15 de julho de 2020, ainda não deu 
conta de reverter o problema de erradicação dos lixões e a 
sua substituição por aterros sanitários com gestão eficien-
te. Todavia, deu um passo nesse sentido ao assegurar à 
ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico) 
a possibilidade de criar normas de referência para a regu-
lação tarifária dos serviços públicos de saneamento básico, 
visando a sua universalização e prestação adequada. Ape-
sar de alguns municípios já cobrarem pela coleta seletiva, 
muitos o fazem de forma insuficiente para manter uma 
prestação dos serviços eficiente diante dos seus custos.

Para concretizar os objetivos do novo marco regulatório 
do saneamento, em junho de 2021, a ANA aprovou a Nor-
ma de Referência 1, para a regulação dos serviços públicos 
de saneamento básico, dispondo sobre o regime, a estrutura 
e parâmetros da cobrança pela prestação do serviço público 
de manejo de resíduos sólidos urbanos (SMRSU), bem co-
mo procedimentos e prazos de fixação, reajuste e revisões 
tarifárias. A obtenção de uma receita contínua e vinculada 
para que a política pública de gestão de resíduos sólidos 
urbanos avance é muito relevante e a discussão envolveu 
amplo debate e consulta pública com a sociedade.

Resta claro que a institucionalização e revisão de tarifas 
para a coleta e gestão adequada do lixo são necessárias 
para erradicar os lixões e universalizar o saneamento bá-
sico, mas paralelamente, o trabalho de educação ambien-
tal, dentre outros, também é fundamental. O tratamento 
médico das famílias que moram no entorno dos lixões, 
o incentivo à coleta seletiva, maior fiscalização e termos 
de ajustamento de conduta por parte das empresas polui-
doras, a destinação correta do lixo, a inclusão social dos 
catadores de resíduos e a conscientização da população, 
revelam práticas sustentáveis e a consequente contribui-
ção para minimizar as mudanças climáticas por meio do 
necessário desenvolvimento sustentável.

MEIO
AMBIENTE

Ana Rita Albuquerque

NK 007 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 28.132.226/0001-65 - NIRE 35.300.505.816

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05/07/2021: Data, Hora e Local: No dia 05/07/21, às 11h, na sede social 
da Companhia, na Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 2041, Torre B, 5º, SP/SP. Convocação e Presença: Dispensada a convoca-
ção prévia consoante o disposto no artigo 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 Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de 
Presença de Acionistas da Companhia. Mesa: Presidente: Daniel Pini Nader; Secretário: Luiz Augusto Vianna Messora. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia. Deliberações Tomadas por Unanimidade: 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 Companhia, o Sr. Daniel Pini Nader, brasileiro, casado, bacharel em engenharia, RG 22.309.015-3, SSP/
SP e CPF/MF 296.635.378-33, com mandato de 2 anos a contar da presente data, permitida a reeleição, conforme o estatuto 
social da Companhia. 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/MF 388.671.028-93, com mandato de 2 anos a contar da 
presente data, permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Companhia. Por fim, o acionista autorizou a administração 
da Companhia a tomar todas as providências necessárias 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 artigo 130, §1º 
da Lei das S.A., que foi aprovada pelos presentes. RJ, 05/07/21. Mesa: Daniel Pini Nader - Presidente; Luiz Augusto Vianna 
Messora - Secretário. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 357.295/21-3 em 27/07/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Viver Incorporadora e Construtora S.A. - (Em Recuperação Judicial) - CNPJ/ME nº 67.571.414/0001-41 - NIRE 35.300.338.421 - Companhia Aberta - Edital 
de Convocação - Senhores Acionistas: Nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 481, de 17/12/2009, conforme alterada (“Ins-
trução CVM 481”) e da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), ficam convocados os acionistas da Viver Incorpo-
radora e Construtora S.A. - Em Recuperação Judicial (“Viver” ou “Companhia”), para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 01/09/2021, 
às 10h, na sede da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1461, Edifício Centro Empresarial Mario Garnero, Torre Sul, 10º andar, Jardim 
Paulistano, CEP 01452-002 (“AGE”), nos termos do Manual do Acionista divulgado pela Companhia em 02/08/2021, para deliberarem sobre as seguintes 
matérias constantes da ordem do dia: (i) Alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o novo número de ações em que se divide o 
capital social da Companhia, considerando os aumentos de capital realizados dentro do limite do capital autorizado; (ii) Alterar o limite do capital autorizado 
da Companhia previsto no artigo 6º do seu Estatuto Social; e (iii) Consolidação e ratificação do Estatuto Social da Companhia. Documentos e informações 
à disposição dos acionistas: Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas na AGE, inclusive o Manual dos Acionistas, contendo 
as propostas dos administradores para a AGE, encontram-se à disposição dos acionistas na sede e no website da Companhia (www.ri.viverinc.com.br), bem 
como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), conforme previsto na Lei das 
Sociedades por Ações, e Instrução CVM 481. Participação dos acionistas: Poderão participar da AGE ora convocada os acionistas titulares de ações emitidas 
pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação 
exigida constam no Manual do Acionista. Para participar na AGE, os senhores acionistas deverão apresentar originais ou cópias dos seguintes documentos: (i) 
documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; (ii) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais 
de sua titularidade ou em custodia, na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) documentos que comprovem os poderes do representante do 
acionista pessoa jurídica ou do gestor ou administrador no caso de fundos de investimento; e (iv) instrumento de procuração, devidamente regularizado na 
forma da lei, na hipótese de representação do acionista. Apresentação dos documentos para participação na AGE: Para fins de melhor organização da AGE, 
solicita-se aos acionistas da Companhia o depósito dos documentos relacionados acima na sede da Companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1461, 
Edifício Centro Empresarial Mario Garnero, Torre Sul, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-002, aos cuidados do Diretor de Relação com Investidores e 
Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Piccinini da Carvalhinha, no horário das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, com antecedência mínima de 2 dias úteis a contar 
da hora marcada para a realização da AGE. São Paulo, 02/08/2021. Rodrigo César Dias Machado - Presidente do Conselho de Administração.

Tarcísio inclui Arco Metropolitano 
na concessão da BR-116
O Governo Fede-

ral trabalha para 
estruturar uma 

concessão à iniciativa priva-
da para contemplar o Arco 
Metropolitano do Rio junto 
com a BR-116, do Rio de 
Janeiro para Teresópolis, e 
também uma extensão da 
116/MG até Governador 
Valadares. A informação 
foi repassada pelo ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio 
Gomes de Freitas, durante 
vistoria às obras em anda-
mento na BR-493/RJ.

“Esse projeto já está em 
análise no Tribunal de Con-
tas da União. Acreditamos 
que o TCU deve fechar pa-
recer até o final do ano, o 
que nos dará condições de 
licitar isso no primeiro tri-
mestre do ano que vem”, 
antecipou o ministro. A 
modelagem proposta tem 
potencial de injetar R$ 9 
bilhões de investimentos 
privados na concessão, fi-
cando em torno de R$ 4 bi-
lhões no Rio de Janeiro.

O Governo Federal, en-
tretanto, entendeu ser urgen-
te retomar as obras suspen-
sas desde 2018 na BR-493/
RJ, incluindo o Arco Metro-

politano, por onde passam 
cerca de 18 mil veículos por 
dia. Assim, desde 1º de julho, 
equipes do Departamento 
Nacional de Transportes 
Terrestres (DNIT) atuam na 
região. A estimativa é que os 
trabalhos sejam concluídos 
em 270 dias, a contar da data 
de retomada.

Tarcísio explicou ainda 
que, nesse segmento, em vez 
de uma praça de pedágio em 
Magé, serão duas: uma na 
subida da serra, indo para 
Guapimirim, e outra no Arco 
Metropolitano, antes de Ita-
boraí, indo para Magé.

“As outras estarão já na 
BR-116, indo para Minas 
Gerais”, detalhou o mi-
nistro, que estava acompa-
nhado do diretor-geral do 
DNIT, general Santos Fi-
lho, e do secretário Nacio-
nal de Transportes Terres-
tres, Marcello Costa.

Com a concessão, disse, 
a previsão é que as tarifas 
cobradas ao usuário sejam 
reduzidas. O projeto de lici-
tação prevê uma redução de 
5% para veículos com tag e 
desconto para o chamado 
usuário frequente: quem 
usa repetidamente a rodo-

Fabio Pozzebom / ABr

via ao longo do mês, terá 
uma redução tarifária a cada 
passagem na praça de pedá-
gio, de forma que média do 
mês é bem mais baixa do 
que a atual.

As obras em andamento 
englobam a duplicação dos 
primeiros 11 km do Arco 
Metropolitano, em um tre-
cho que ficou inacabado, de 
Manilha a Santa Guilhermi-
na, e três passagens inferio-
res. “No momento em que 
temos as vias duplicadas, 
vias marginais e passagens 
inferiores concluídas, a gen-
te aumenta a velocidade de 
trânsito, melhora o nível de 
serviços e a fluidez, o que 
vai contribuir com a segu-
rança no local”, informou.

Conforme o ministro, o 
contrato de concessão pre-
vê a instalação de um posto 
da Polícia Rodoviária Fe-
deral no trecho restaurado 
pela União e iluminação de 
led em todo o Arco Metro-
politano, além de sistema 
de detecção de incidentes e 
câmeras conectadas ao sis-
tema de segurança pública 
do estado.

Na última quarta-feira, o 
TCU autorizou a realização 
dos leilões da BR-116/101/
RJ/SP e BR-381/262/
MG/ES. O próximo passo 
é a aprovação dos editais 
de licitação pela Diretoria 
Colegiada da Agência Na-
cional de Transportes Ter-
restres (ANTT).

CNC está otimista com Dia dos Pais e 
projeta R$ 6,03 bi na economia do país

A Confederação Na-
cional do Comércio 
de Bens, Serviços e 

Turismo (CNC) estima pa-
ra o Dia dos Pais deste ano 
volume de vendas de R$ 
6,03 bilhões, maior fatura-
mento desde 2018, com alta 
de 13,9% em comparação à 
mesma data no ano passa-
do. Segundo o economista 
sênior da CNC, Fabio Ben-
tes, o Dia dos Pais de 2020 
foi o pior em 13 anos. O 
Dia dos Pais é a quarta data 
comemorativa mais impor-
tante para o comércio vare-
jista brasileiro.

Na mesma época do ano 
passado, quando o varejo 
ainda experimentava o iní-
cio do processo de flexibi-
lização das medidas restri-
tivas voltadas ao combate 
à primeira onda da pande-
mia do novo coronavírus, 
as vendas caíram 11,3% e 
geraram o menor volume 
financeiro (R$ 5,30 bilhões) 
desde 2007, que foi de R$ 
4,98 bilhões. Agora, já há 
várias regiões brasileiras au-
torizando o funcionamento 
do comércio a toda capaci-
dade.

“Nesse quesito, os pais 
deram mais sorte que as 
mães neste momento, pe-
gando a economia um 
pouco mais favorável, em-
bora a questão do preço e 
do crédito mais caro sejam 
uma certa âncora para um 
crescimento um pouco 
menor do que poderia ser 
se a inflação não estivesse 
alta. A recuperação seria 
bem mais rápida”, disse 
Bentes, à Agência Brasil.

Bentes reforçou que, 

apesar da fraca base com-
parativa de 2020 favorecer 
o registro de taxas de in-
cremento mais significa-
tivas neste ano, a inflação 
constitui obstáculo para o 
varejo não só para o Dia 
dos Pais, como também 
para as demais datas come-
morativas. “O que se tem 
é isso: uma reativação da 
economia, mas com certos 
problemas que impedem 
um avanço mais forte das 
vendas”. De acordo com 
o economista, a inflação 
está alta porque está sendo 
puxada por itens específi-
cos na média da cesta de 
preços.

A cesta de bens e serviços 
para o Dia dos Pais sinaliza 
crescimento de 7,8% em 
relação à do ano passado, 
maior variação desde 2016, 
quando subiu 8,6%. Dos 
13 itens analisados, apenas 
dois estão, em média, mais 
baratos do que há um ano: 
livros (1,7%) e aparelhos de 
som (1,3%). Os maiores au-
mentos são observados em 
televisores (22,3%), bebidas 
alcoólicas (11,8%) e perfu-
mes (10,5%).

Ele salientou que no se-
tor de vestuário, que ainda 
passa por dificuldades, a 
tendência é de aquecimen-
to nas vendas. “O setor 
não está tendo espaço pa-
ra reajustar preços”, expli-
cou. A projeção é que as 
lojas que vendem roupas 
faturem em torno de R$ 
2,43 bilhões, ou o equi-
valente a 40,2% do total 
estimado para este ano, 
seguindo-se os ramos de 
utilidades domésticas e 

eletroeletrônicos (R$ 1,24 
bilhão) e produtos de per-
fumaria e cosméticos (R$ 
0,86 bilhão).

Comércio eletrônico

Para o economista, no 
caso das vendas online, 
a tendência é desacelerar 
um pouco, depois da alta 
de 47% de janeiro a maio 
deste ano, de acordo com 
a Receita Federal. Bentes 
disse, porém, acreditar 
que, como a economia es-
tá reabrindo, pelo menos 
aquelas pessoas que esta-
vam indo para o comér-
cio online, principalmente 
no início da segunda on-
da, vão voltar ao comér-
cio presencial. “O online 
vai continuar crescendo a 
dois dígitos ainda por um 
bom tempo, mas não em 
um ritmo tão forte como 
o observado nos primeiros 
cinco meses do ano”, afir-
mou.

Bentes destacou que os 
shopping centers torcem 
pelo incremento das vendas 
presenciais, porque, com as 
restrições à circulação de 
pessoas, este é um setor que 
vai demorar a se recuperar. 
Segundo ele, a tendência, 
daqui para a frente, é ter 
uma situação mais equili-
brada entre o consumo pre-
sencial e o consumo online 
nesta e nas demais datas co-
memorativas neste ano.

O economista lembrou 
que, de acordo com a Pes-
quisa Mensal de Comércio 
do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IB-
GE), o faturamento real do 

varejo já estava 3,9% aci-
ma do volume observado 
às vésperas da pandemia 
(fevereiro de 2020) e 1,1% 
maior do que em agosto do 
ano passado. “O comércio 
já tinha recuperado o nível 
de vendas pré-pandemia 
em maio, e a tendência é 
que em junho, julho, com 
o recuo da pandemia, o 
comércio já tenha subido 
para outro patamar”. Por 
isso, ele ressaltou que o 
movimento do comércio 
não pode ser atribuído a 
datas comemorativas, mas 
o que já era observado des-
de o retrocesso da segunda 
onda de contaminação, em 
março último.

A partir de abril, a cir-
culação de pessoas no co-
mércio cresceu 39%, o que 
ajudou o setor a manter a 
tendência de recuperação, 
que deve continuar até o 
fim do ano, caso não haja 
nenhum recuo na crise sa-
nitária, disse.

Em ternos regionais, a 
pesquisa da CNC revela 
que São Paulo, com R$ 2,15 
bilhões, Rio de Janeiro, com 
R$ 632,1 milhões; e Minas 
Gerais, com R$ 629,3 mi-
lhões, devem responder 
pela maior parte (56,6%) da 
movimentação financeira 
com o Dia dos Pais neste 
ano. De acordo com a CNC, 
todas as unidades federati-
vas deverão ter avanço real 
ante os montantes do ano 
passado, com destaque para 
as taxas esperadas no Para-
ná (+15,0%), Rio Grande 
do Sul (+14,4%), Distrito 
Federal (+14,3%) e em San-
ta Catarina (+12,5%).
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Três perguntas: o mercado de criptomoedas em julho de 2021
Por Jorge Priori

O mercado de crip-
tomoedas chega 
ao final de julho 

com uma forte valoriza-
ção do bitcoin. Ainda falta 
muito para que a criptomo-
eda, referência deste mer-
cado, volte a ser negociada 
próxima à máxima histórica 
atingida em abril deste ano, 
quando o preço do bitcoin 
passou dos US$ 60 mil.

Conversamos sobre o 
comportamento do mer-
cado de criptomoedas em 
julho, suas perspectivas e 
um tema que tem ganhado 
força nas últimas sema-
nas, a questão da regula-
mentação deste mercado, 
que atingiu muito forte a 
maior exchange (corretora) 
do mundo, a Binance, com 
Ney Pimenta, CEO da Bit-
preço, marketplace de crip-
tomoedas.

Como foi o mercado de 
criptomoedas em julho 
de 2021?

Desde junho, nós 
tivemos uma lateralização 
da forte correção do valor 
do bitcoin, que caiu rapida-
mente de US$ 60 mil para 
aproximadamente US$ 36 

mil entre abril e maio. Isso 
durou mais de um mês e 
meio e trouxe muita in-
certeza sobre o fim da cor-
reção. Durante esse pro-
cesso, tivemos um grande 
grupo que apostava que a 
recuperação começaria em 
breve e outro que haveria 
mais correções.

No final das contas, ne-
nhum dos dois estava mui-
to errado. Nos últimos dias 
de julho, ainda houve uma 
pequena correção quando 
o bitcoin, que estava por 
volta de US$ 32 mil, caiu 
para US$ 29 mil. Essa cor-
reção parece ter satisfeito 
razoavelmente o mercado, 
apesar de que havia apos-
tas de que o bitcoin bateria 
em US$ 25 mil. Algumas, 
mais drásticas, de que seria 
em US$ 23 mil. Quando 
o valor bateu em US$ 29 
mil, o bitcoin começou a 
subir e ganhar força ime-
diatamente.

Acredito que nessa 
posição dividida do mer-
cado, acabou prevalecendo 
a vertente de que a correção 
estava feita e que o mercado 
começaria a subir. O reflexo 
disso foi o grande salto de 
preço dos últimos dias, com 
o preço do bitcoin saindo 

de US$ 30 mil para US$ 
40 mil, uma valorização de 
30%, e batendo numa nova 
resistência.

Quais são as perspec-
tivas do mercado de crip-
tomoedas?

O mercado começa a 
acreditar que as cripto-
moedas vão iniciar a re-
cuperação dos preços e a 
crescer de uma forma mais 
sustentável e saudável, e 
não daquela forma maluca. 
Particularmente, essa é a 
minha expectativa.

Com relação à adoção, 
que é outro ponto que 
podemos olhar, nós temos 
visto muitos movimentos, 
desde países dizendo que 
vão aceitar pagamentos 
com criptomoedas, como 
o Paraguai, a outros que 
adotaram criptomoedas 
integralmente, como o bit-
coin no caso de El Salva-
dor.

A adoção por países 
e empresas continua au-
mentando, como já vinha 
acontecendo antes da últi-
ma bull-run, que foi de 
novembro de 2020 a maio 
de 2021. Isso não parou 
porque houve a correção de 
preço. Eu, que estou neste 

mercado, continuo notando 
muitas empresas buscan-
do o desenvolvimento de 
produtos que utilizem crip-
tomoedas. Não posso citar 
nomes, mas várias fintechs 
brasileiras e internacionais 
estão analisando formas de 
adicionar criptomoedas aos 
seus produtos. A queda de 
preço dos últimos meses 
não impactou esse movi-
mento.

Na minha opinião, as per-
spectivas para os próximos 
meses é que mais empresas 
adicionem criptomoedas 
aos seus produtos e que 
mais países as aceitem le-
galmente. Obviamente, isso 
vai acabar impulsionando 
o crescimento do valor da 
moeda e do mercado após 
essa correção.

Como você tem visto 
a pressão pela regula-
mentação do mercado no 
Brasil e no mundo?

Como era esperado, à 
medida que o mercado 
de criptomoedas cresce, 
os países começam a dar 
mais atenção ao assunto, 
preocupando-se com a sua 
regulamentação. O objetivo 
é fazer com que as cripto-
moedas possam ser usadas 

de forma saudável no dia a 
dia, evitando a lavagem de 
dinheiro ou o financiamen-
to do terrorismo, e também 
garantindo o pagamento de 
impostos.

A última bull-run trouxe 
muito interesse dos países 
na regulamentação do uso 
de criptomoedas. No Brasil, 
nós vemos alguns deputa-
dos trabalhando nessa área 
e, provavelmente, em breve 
teremos algumas movimen-
tações nesse sentido.

Na minha opinião, o que 
se destacou em julho em 
termos de regulamentação 
foram vários países pres-
sionando a Binance, que é a 
maior exchange do mundo, 
para que ela comece a tra-
balhar em conformidade 
com as leis e regulamen-
tações de onde ela atua. A 
exchange, por exemplo, não 
possui regras muito claras 
em relação à lavagem de 
dinheiro ou fomento ao ter-
rorismo.

Já houve um pouco dessa 
discussão no Brasil há uns 6 
meses atrás, gerada pela As-
sociação de Criptomoedas. 
O mais interessante é que 
durante julho nós tivemos 
alguns episódios de países 
aplicando sanções à Bi-

nance, como a Inglaterra. 
A resposta da exchange foi 
muito rápida. Na última 
semana, seu CEO, Chang-
peng Zhao, sinalizou que 
vai transformar a Binance 
numa instituição financeira 
global, atendendo às regula-
mentações dos países.

Isso foi muito bom, ape-
sar de o pessoal do meio 
cripto não ter gostado mui-
to. Como primeiro passo, 
ela agora está limitando os 
saques dos usuários, que 
antes podiam transitar livre-
mente dois bitcoins, aproxi-
madamente R$ 400 mil, 
sem ter nenhum cadastro 
ou documentação, apenas 
com um e-mail. Recente-
mente, a Binance anunciou 
que, a partir do próximo 
dia 4 de agosto, os usuários 
que não fizerem o cadastro 
completo de identificação 
vão poder movimentar ap-
enas 0,06 bitcoins. Trata-se 
de uma redução consid-
erável.

Isso é reflexo da pressão 
dos países por regulamen-
tação. As exchanges, se 
quiserem atuar em um país, 
terão que atendê-las. Acho 
essa discussão bem propícia 
e veio num momento opor-
tuno de julho.

AVISO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
CHRISTIANA COSTA MENDES DA SILVA, Leiloeira Pública, no
exercício de suas atribuições, AVISA a todos os interessados e
todos quantos do presente virem que devidamente autorizado
pelo Comitente PAULO ROBERTO BENEVIDES, inscrito no CPF
sob o nº 376.243.007-10, submeterá à venda em público Leilão
o(s) seguinte(s) bem(ns): 1) Loja A na Rua 28 de Setembro n°
300 - Vila Isabel/RJ. Matriculado no 10º RGI sob o nº 46.679 e na
Prefeitura sob o nº 1426587-0. O Leilão será realizado na
modalidade online, estando aberto para lances através do portal:
www.alexandroleiloeiro.com.br, Primeiro Leilão no dia 10/08/2021
às 14:20h, Segundo Leilão no dia 17/08/2021 às 14:20h. O edital
do Leilão na íntegra com todas as condições do leilão se
encontra disponibilizado na rede mundial de computadores (site
da Leiloeira: www.alexandroleiloeiro..com.br. Rio, 06/07/2021.

TANQUE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 35.687.970/0001-91 - NIRE 33300333495

Ata da AGOE em 15/07/21. Data, Horário e Local: No dia 15/07/21, às 
12h, na sede social da “Cia.”, na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/
RJ. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos 
do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o 
comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social 
da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença 
de Acionistas da Cia. Mesa: Presidente: Marcelo Hudik Furtado de 
Albuquerque; Secretário: Felipe Franco da Silveira. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre (i) o Relatório de Administração, as contas da Diretoria, o Relatório dos 
Auditores Independentes, as Notas Explicativas e as Dfs. da Cia., referentes 
ao exercício social findo em 31/12/20; (ii) a destinação dos resultados 
apurados no exercício retro mencionado; (iii) a fixação da remuneração 
anual global dos administradores para o exercício social de 2021; (iv) a 
reeleição dos membros da Diretoria da Cia.; (v) a consolidação do Estatuto 
Social; e (vi) outros assuntos do interesse social.  Deliberações. Após 
exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, 
sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovar o Relatório da Administração, 
as contas da Diretoria, o Relatório dos Auditores Independentes, as Notas 
Explicativas e as Dfs. da Cia., referentes ao exercício social findo em 
31/12/20, publicados em 10/03/2021 no DOERJ e no Monitor Mercantil. (ii) 
Consignar a ausência de resultado do exercício social findo em 31/12/20. 
(iii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício 
social de 2021 em até R$100,00, já incluídos todos os valores relativos 
aos benefícios e verbas de representação dos administradores, nos termos 
do Art. 152, caput, da Lei 6.404/76. (iv) Reeleger, 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 social da Cia. Reeleger, para 
o cargo de Diretor sem Designação Específica, 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 da Costa 
Azevedo, brasileiro, solteiro, bacharel em administração, RG 13.221.143-
4- DIC/RJ e CPF 035.333.357-39, 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. Marcelo 
Duarte, brasileiro, casado, empresário, RG 06.584.368-2, Detran/RJ e CPF 
688.187.187-20, com mandato de 2 anos a contar da presente data, permitida 
a reeleição, conforme o estatuto social da Cia. (v) Aprovar a consolidação 
do Estatuto Social da Cia., conforme proposta apresentada. (vi) Outros 
assuntos do interesse social: Registrar que o acionista recebeu o material 
de apoio para a Assembleia, em que constam o Relatório da Administração, 
as contas da Diretoria, o Relatório dos Auditores Independentes, as Notas 
Explicativas e as Dfs. da Cia. O acionista aprovou integralmente o referido 
material, tendo uma cópia sido rubricada por todos para o arquivo na sede 
social. 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 AGOE, nos termos do Art. 130, 
§1º da Lei das S.A., que foi aprovada pelos presentes. Acionista presente: 
Recreio dos Bandeirantes Participações S.A. RJ, 15/07/21. Mesa: Marcelo 
Hudik Furtado de Albuquerque - Presidente; Felipe Franco da Silveira - 
Secretário; Acionista Presente: Recreio dos Bandeirantes Participações 
S.A. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque e Felipe Franco da Silveira. 
Jucerja em 29/07/21 sob o nº 4218542. Bernardo F. S. Berwanger - 
Secretário Geral.

FENIX CONSTRUÇÃO, GESTÃO 
E EDUCAÇÃO LTDA

CNPJ: 09.612.983/0001-91
REDUÇÃO DE CAPITAL

A FENIX CONSTRUÇÃO, GESTÃO 
E EDUCAÇÃO LTDA, inscrita 
no CNPJ: 09.612.983/0001-91, 
comunica a redução de seu 
Capital Social para R$50.000,00 
(Cinquenta mil reais).

CONDOMÍNIO BERTIOGA
“Edital de Convocação” - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Atendendo a determinação do Sr. Síndico, vimos pelo presente, convocar 
os(as) Senhores(as) Condôminos(as) para comparecerem à Assembleia 
Geral Ordinária do condomínio BERTIOGA, que será realizada no próximo 
dia 04 de Agosto de 2021, quarta-feira, no salão do Condomínio Bertioga, 
às 19:30 horas em primeira convocação com o “quorum” legal, ou às 20:00 
horas em segunda e última convocação com qualquer número de presentes, 
para discutirem e deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da 
ordem do dia”: 1) Aprovação das contas referentes ao exercício findo – 
08/2020 a 06/2021; 2) Aprovação de orçamento para o próximo exercício 
2021/2022; e 3) Assuntos gerais. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Em 
função da Pandemia do Coronavírus (COVID-19) e por determinação do Sr. 
Síndico, informamos que a assembleia será organizada de modo que ocorra 
da forma mais célere possível. Serão adotadas as medidas de prevenção 
e distanciamento social para realização da reunião, tais como:  - As cadei-
ras serão espaçadas com, no mínimo, 1,5 metros de distância entre si; - O 
condomínio disponibilizará álcool em gel para uso de todos os presentes; 
- O uso de máscaras será obrigatório para todos os presentes, conforme 
determina a LEI ESTADUAL nº 8.859, de 03.06.2020; e - A assembleia deve 
encerrar-se até as 22:00 horas. Para votação na assembleia, o condômino 
deverá estar quite com as quotas condominiais correspondentes à(s) 
sua(s) unidade(s) no condomínio que se vencerem até a data da assem-
bleia (Artigo 1.335 III, do Código Civil). O representante de condômino 
deverá estar munido de procuração outorgada com observância das 
normas legais, inclusive com firma reconhecida (Parágrafo 2º do art. 
654 do Código Civil). Em caso de instrumento de procuração confec-
cionado de modo eletrônico, com assinatura digital, o mesmo deve ser 
encaminhado para o email gerencia5@protel.com.br, com antecedência 
mínima de 48h (quarenta e oito horas) da data da assembleia, com a 
indicação do endereço eletrônico ou do procedimento necessário para 
aferição de sua autenticidade, sem o que não será aceito, sendo vedada 
sua eventual verificação no ato da assembleia. Rio de Janeiro, 22 de julho 
de 2021. PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA. Alfredo Lopes 
de Souza Júnior–Diretor

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Liquidação.
Cia Aberta. CNPJ 05.495.546/0001-84. NIRE: 33300271406. 

Ata da Reunião do Conselho de Adm. 1. Data, hora e local. Às 10h30 do dia 
28/06/2021, de forma exclusivamente virtual, via plataforma Teams. 2. Presença. 
Participaram virtualmente da reunião os conselheiros Arthur Prado Silva, Isaac 
Berensztejn, Wagner de Sousa Nascimento e Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. 
3. Mesa. Assumiu a presidência dos trabalhos o Conselheiro Arthur Prado Silva, 
que escolheu a Sra. Marcelle Vasconcellos para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia. 
(I) Deliberar sobre o encaminhamento à AGE da proposta de realização da 3ª 
antecipação de partilha no valor de R$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões); 
e, (II) Deliberar sobre a convocação da referida AGE para o dia 30/07/2021. 5. 
Deliberações tomadas por unanimidade. Após a análise e discussão do material 
apresentado pelo Liquidante, os conselheiros deliberaram, por unanimidade e 
sem ressalvas, conforme abaixo: 5.1 Considerando o desconhecimento, na pre-
sente data, da existência de débitos pendentes da Companhia, bem como a exis-
tência de recursos financeiros disponíveis na Cia superiores as possíveis obriga-
ções financeiras que a Cia ainda possa ter até a finalização de seu processo de 
liquidação, verificados por meio da análise das Demonstrações Financeiras rela-
tivas ao exercício de 2020, assim como do balancete de maio de 2021, aprovar o 
encaminhamento à AGE da Proposta de realização da 3ª partilha antecipada do 
ativo no valor de R$ 45.000.000,00, a ser paga em moeda nacional corrente aos 
acionistas a partir de 06/08/2021 diretamente pela Cia. 5.2 Aprovar a convoca-
ção da AGE para o dia 30/07/2021 para deliberar sobre a 3ª partilha antecipada 
de ativo, nos termos do art. 215, §1º da lei nº 6.404/76. 6. Encerramento. Nada 
mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a 
presente ata no livro próprio. RJ, 28/06/2021. (ass.) Presidente: Arthur Prado Sil-
va; Secretária: Marcelle Vasconcellos. Conselheiros: Arthur Prado Silva, Gilmar 
Dalilo Cezar Wanderley, Isaac Berensztejn e Wagner de Sousa Nascimento. A 
presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio - Jucerja em 20/07/2021 
sob nº 00004160757 - Bernardo Feijo Berwanger - Secretário Geral.

Clube de Investimento CESPINVEST
CNPJ nº 01.685.157/0001-60

Edital de Cancelamento de Assembleia Geral Extraordinária 
Ficam informados os senhores cotistas do Clube De Investimentos 
CESPINVEST, inscrito no o CNPJ sob o nº 01.685.157/0001-60 (“Clube”), 
administrado pela CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários Ltda.(“Administradora”), inscrita no CNPJ sob 
o nº 02.671.743/0001-19, acerca do cancelamento da Assembleia Geral 
Extraordinária a qual ocorreria, em primeira convocação, às onze horas 
do dia dois de agosto de 2021 (02/08/2021), e, na eventualidade de não 
se atingir o quórum de instalação da primeira convocação, em segunda 
convocação, no mesmo dia, às doze horas, em ambos os casos, no edifício 
da sede social da Administradora, na Rua Gomes de Carvalho, n° 1.195, 
4º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, cuja ordem 
do dia consistia na deliberação sobre (i) a renúncia da administradora 
fiduciária e da gestora de carteira do Clube das funções que desempenham 
no âmbito do Clube e dos motivos para tal ato; (ii) a nomeação de um 
novo administrador para o Clube e, caso tal administrador não exerça 
cumulativamente as atividades de gestão, de um novo gestor para o Clube; 
(iii) caso um novo administrador (ou um novo administrador e um novo 
gestor, caso o administrador não exerça cumulativamente as atividades 
de gestão) seja(m) nomeado(s) nos termos da deliberação “ii” acima, 
definir as etapas relativas à transferência da administração do Clube e 
proceder com a alteração dos arts. 17º e 18º do estatuto social do Clube; 
(iv) caso um novo administrador (ou um novo administrador e um novo 
gestor, caso o administrador não exerça cumulativamente as atividades 
de gestão) não seja(m) nomeado(s) nos termos da deliberação “ii” acima, 
ouvir da Administradora se ela pretende indicar de ofício o seu substituto 
ou proceder à liquidação e dissolução do Clube, caso em que se definirá a 
forma de pagamento dos valores devidos aos cotistas se, no prazo de 30 
(trinta) dias contados da data da Assembleia Geral Extraordinária, nenhum 
outro administrador efetivamente substitua a Administradora; e (v) no 
caso de liquidação do Clube, definição das regras e procedimentos para 
pagamento integral aos cotistas do Clube, inclusive, os cotistas que estão 
com o cadastro desatualizado, em linha com as regras aplicáveis pelos 
órgãos reguladores específicos. Em razão do cancelamento da Assembleia 
Geral Extraordinária (“AGE”) , fica sem efeito, no que se refere a AGE, o 
Edital de Convocação publicado no Monitor Mercantil nas edições de 20 e 
22 de julho de 2021. Uma cópia deste edital de cancelamento foi publicado 
no jornal Monitor Mercantil, na data de hoje, dia 31 de julho de 2021 e 
encontra-se disponível na rede mundial de computadores, no seguinte 
endereço: https://cmcapital.com.br/securities-services/cespinvest/. São 
Paulo, 31 de julho de 2021. CM Capital Markets Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários Ltda.

Custos elevados de energia impactam a Cesp

A XP divulgou nesta 
sexta-feira relatório 
sobre o balanço da 

Companhia Energética de 
São Paulo (Cesp). A avaliação 
foi negativa. “Temos uma 
avaliação negativa dos resul-
tados da CESP no 2T21. Es-
timamos um custo de aqui-
sição de energia de R$ 140 
milhões contra os R$ 197 
milhões reportados pela em-

presa. Sendo esta a principal 
diferença para os nossos nú-
meros”, informou relatório.

É bom lembrar que em 
abril de 1999 a Cesp passou 
por uma cisão parcial, crian-
do três empresas de geração 
e uma de transmissão de 
energia elétrica. A empresa 
de transmissão, chamada de 
Companhia de Transmissão 
de Energia Elétrica Paulista, 

que permaneceu sob con-
trole do governo até junho 
de 2006, quando foi vendida 
por R$ 1,193 bilhão. Duas 
empresas de geração foram 
privatizadas: Paranapanema e 
Tietê. Em 2018, após quatro 
tentativas frustradas de priva-
tização, o controle acionário 
do governo paulista na Cesp 
passou para o setor privado 
pelo valor de R$ 1,7 bilhão. 

“Comparado a nossa es-
timativa de lucro líquido de 
R$ 21,1 milhões e consenso 
da Bloomberg de R$ 12,4 
milhões. O Ebitda ajusta-
do foi de R$ 221,7 milhões, 
-11,7% abaixo de nossa esti-
mativa de R$ 251,0 milhões 
e -17,5% abaixo do consen-
so de R$ 268,7 milhões”, 
citou relatório publicado 
por analistas de Elétricas e 

Saneamento da XP, Maíra 
Maldonado e Victor Bruke.

Segundo os analistas, o 
desempenho reflete princi-
palmente as condições hí-
dricas deterioradas ao longo 
do trimestre e o GSF mais 
baixo associado portanto a 
custos mais altos de aquisi-
ção de energia; produtora de 
energia elétrica do Estado 
de São Paulo. A Cesp pos-

sui três usinas hidrelétricas 
integradas ao Sistema In-
terligado Nacional. As usi-
nas hidrelétricas operadas 
pela Cesp estão instaladas 
nas bacias hidrográficas do 
Rio Paraná e do Rio Paraíba 
do Sul. Juntas, as unidades 
Engenheiro Sergio Motta 
(Porto Primavera) e Parai-
buna somam 1.627 MW 
de capacidade instalada. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
15ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA 115, SALAS 233-C, 235-C E 237-C, 2º
ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO – RJ
C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-2339 -

E-mail: cap15vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA
ELETRÔNICA (ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S)
EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por CONDOMÍNIO DOS
EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER inscrita no CNPJ sob o nº
02.185.810/0001-95 em face de MCL280 PARTICIPAÇÕES LTDA
inscrita no CNPJ sob o nº 09.622.117/0001-81, nos autos do
PROCESSO Nº 0134672-44.2017.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) RAFAELLA AVILA DE SOUZA TUFFY FELIPPE – Juíza
em Exercício da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de
Alienação em Leilão Judicial na forma eletrônica, com prazo de 05
(cinco) dias, a todos os interessados e em especial ao(s)
Executado(s) e promitentes compradores, que será realizado o
público leilão eletrônico pelo Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS
REPRESAS CARDOSO, que tem escritório na Rua Dom Gerardo,
63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20090-030, e
Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21) 98577-7550,
onde: O Primeiro Leilão para venda por valor igual ou superior a
avaliação será no dia 12/08/2021 às 12h, e não havendo lances
no primeiro leilão, o Segundo Leilão para venda pela melhor oferta
será realizado no dia 16/08/2021 às 12h, onde o lanço inicial será
por valor igual ou superior a 50% da avaliação, sendo certo que os
lances serão realizados exclusivamente através do portal do site
do leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br, e as propostas
para arrematação de forma parcelada serão recebidas
exclusivamente através do e-mail sergiorepresas@gmail.com.
DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: APARTAMENTO Nº 602,
BLOCO B, SITUADO NA RUA BARÃO DE MESQUITA, 280, COM
NUMERAÇÃO SUPLEMENTAR 285, PELA RUA PROJETADA A,
DISTRITO DO ANDARAÍ, TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RJ, COM DIREITO
A UMA VAGA NOS LOCAIS DE ESTACIONAMENTO NO SUBSOLO
OU NO PAVIMENTO DE GARAGEM ELEVADA E FRAÇÃO DE
0,004392 DO TERRENO. MATRICULADO NO 10º OFÍCIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS SOB O Nº 42.831 E NA PREFEITURA SOB O
Nº 1.254.406-0 E CL Nº 06638-1. MEDINDO 64m² DE ÁREA
EDIFICADA. DAS CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: Constituído pelos
lotes 10 e 11 da quadra A, do PA 29.672 e 9.026, situados a 81,50m
e 105,50m do nº 256 da rua Barão de Mesquita, limitando com a
rua Projetada A, por onde também fazem testada e pela qual distam
263,34m e 289,34m da esquina da rua Projetada A com o
alinhamento ímpar da Av. Maracanã, esquina está distante 69,30m
da divisa dos fundos da casa XVI da vila nº 45 da rua Babilônia,
medindo o lote 10, 38,00m de frente pela rua Barão de Mesquita,
em duas medições, a 1ª de 24,00m com frente para aquela rua e
a 2ª com 14,00m em ligeira curva, limitando com o lote 9 da quadra
A, da Shell Brasil S/A (Petróleo), 26,00m nos fundos, em curva
externa, pela rua Projetada A; 49,50m à direita, confrontando com
o lote 11; e 53,50m a esquerda, confrontando com uma área
destinada a serviços públicos, do Município; e o lote 11, 33,00m de
frente pela rua Barão de Mesquita, 29,00m na linha oposta, pela
rua projetada A, em duas medições, a 1ª de 9,00m em curva externa
e a 2ª em reta de 20,00m; 49,00m à direita, confrontando com o
lote 12 da Imobiliária Nova York S/A; 49,50m a esquerda,
confrontando com o lote 10. DESCRIÇÃO DO PRÉDIO – O Edifício
possui 12 (doze) andares, 08 (oito) apartamentos por andar, play,
salão de festas, três elevadores (dois sociais e um de serviço),
portaria 24hs, construção do ano de 1998. DA AVALIAÇÃO: Assim,
tendo em vista a avaliação por Estimativa de Fls. 282/295, com a
concordância do executado, conforme fls. 307, o imóvel objeto de
leilão foi avaliado no valor de R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco
mil reais), correspondentes a 109.302,89 UFIR. DOS DÉBITOS
SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados que conforme Certidão
Enfiteutica atualizada em 28/06/2021, constam débitos de IPTU
no valor total aproximado de R$ 681,60 (seiscentos e oitenta e um
reais e sessenta centavos); Constam Débitos de FUNESBOM
inerentes ao ano de 2020 cujo valor aproximado perfaz a quantia
de R$ 100,62 (Cem reais e sessenta e dois centavos); Constam
débitos de Condomínio, que atualizado em 28/06/2021 perfaz a
quantia de R$ 48.196,96 (quarenta e oito mil, cento e noventa e
seis reais e noventa e seis centavos). Ciente os interessados que
todos os débitos acima apresentados, serão atualizados no ato

do leilão. OBSERVAÇÕES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PERANTE O
RGI: Cientes os interessados do seguinte: Que conforme consta
no AV-2 da matrícula nº 42.879 da Certidão de ônus reais do 10º
Ofício de Registro de Imóveis, foi realizada Promessa de Venda
em favor de Lucy dos Anjos Rodrigues; Que por meio da referida
certidão está demonstrada a cadeia dominial do imóvel, de onde
se extrai que o atual proprietário é o executado, conforme se vê no
R-21; Consta no R-23 o registro da penhora da execução que
determinou o presente leilão. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO
PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte: Que o Executado
foi citado da Execução conforme index. 218; Que no index. 309
consta deferimento da penhora; Que o Termo de Penhora foi
Lavrado no index.  334; Que o Executado foi intimado da Penhora
no index. 344; Que o Executado se manifestou concordando com
a avaliação por estimativa, conforme index. 307; Que o D. Juízo
homologou a avaliação por estimativa no index. 309. DOS LANCES
ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão realizados de acordo com as
datas e horários previstos no presente edital, sendo certo que os
horários considerados neste edital serão sempre o fuso horário
de Brasília/DF; 2. Os interessados em participar do leilão na
modalidade Eletrônica (Online), deverão efetuar o cadastro e ofertar
seus lances online exclusivamente através do site do Leiloeiro
Público Oficial, pelo seguinte sítio
eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os
interessados deverão se cadastrar previamente no
site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência
mínima de 72 (setenta e duas) horas da data do evento e de modo
absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável civil e
criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do
aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados
pessoais, anexará os documentos requeridos e aceitará as
condições de participação previstas neste Edital e no Termo de
Compromisso constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão
confirmados os cadastros pela internet, após o obrigatório envio
das cópias dos documentos a seguir transcritos: a) se pessoa
física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência,
enviar uma foto de rosto (selfie) segurando o documento de
identidade aberto (frente e verso), e se for casado(a), anexar ainda
a Certidão de Casamento e Carteira de Identidade e CPF do
Cônjuge; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última
alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do
representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva,
bem como procuração com poderes para atuar no leilão destes
autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A
aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail
informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido
e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão
concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato
da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes
velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma
série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não
se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos
antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer
omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS:
1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o
sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se
Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou
com penhora anteriormente averbada, os promitentes vendedores,
promitentes compradores, os usufrutuários, o coproprietário de
bem indivisível, bem como o próprio Executado, que não foram
intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização
dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são
feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas
mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão
vendidos no estado em que se encontram, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento de suas condições,
características, compartimentos internos, estado de conservação
e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a
verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em
se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para
construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções
futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco
do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma enviada pelo leiloeiro
ao arrematante. 5.1. O arrematante pagará diretamente ao Sr.
Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas

realizadas para a realização do Leilão, através de depósito bancário
(DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de seu Preposto
indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do
termino do Leilão. 5.2. A conta corrente para a realização do depósito
será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou
através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s)
arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação
será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das
medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o
pagamento referido no prazo mencionado, configurar-se-á a
desistência da arrematação, ficando impedido de participar de
novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o
qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda, pelas
despesas processuais respectivas, bem como pela comissão e
despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo
juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-
se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser
julgados procedentes os embargos do executado. (art. 903 do
CPC). 7 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do
Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial;
afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:
Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da
pena correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843
do CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao
coproprietário ou ao cônjuge não executado, se houver, a
preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: A venda será
efetuada à vista. Feito o leilão, o valor apurado será depositado
imediatamente e colocado à disposição do Juízo, sujeito as penas
da lei. Na forma do artigo 892, caput, do CPC. 2. Parcelado: Caso
haja algum interessado em participar do leilão através do
oferecimento de lances para pagamento parcelado, o mesmo
deverá fazê-lo por escrito (nos termos do art. 895, I e II do CPC),
entregue ao Leiloeiro através do e-mail:
sergiorepresas@gmail.com, sempre antes do início de cada leilão,
para controle e posterior apresentação das propostas ao M.M.
Juízo, que decidirá por sua pertinência. 2.1. Ciente os interessados
que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá
sobre as propostas de pagamento parcelado (art. 895, inciso II, §
7º, do CPC).  3. Feito o leilão, lavrar-se-á de imediato o auto de
arrematação ou o auto de leilão negativo (artigo 901, do CPC). 4. O
valor da comissão do leiloeiro deverá, no caso de arrematação,
ser pago diretamente a ele pelo arrematante. 4.1. O arrematante
deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor
correspondente a 5%, que será devido nos casos de arrematação
ou adjudicação, o qual não está incluso no montante do lance. 4.2.
Será devido ao Leiloeiro o reembolso integral das despesas
adiantadas para a realização do leilão, que poderão ser deduzidas
do produto da arrematação, ou no caso de arrematação pelo
exequente na forma do artigo 892, §2º e §3º, do CPC, fica o
exequente ciente que deverá depositar imediatamente na conta
corrente do Leiloeiro o valor das despesas realizadas no leilão.
4.3. Outrossim, não será deferida comissão na hipótese de remição
da dívida até o dia útil anterior ao leilão e será a mesma deferida
em 2,5% do valor da avaliação, caso o leilão seja suspenso por
pagamento ocorrido no dia da praça. Consumada a arrematação,
a comissão será de 5% do valor do lanço vencedor. 5. Cientes os
interessados que o imóvel será vendido livre de débitos fiscais e
condominiais e que serão nessa ordem, debitados do valor do
lanço do arrematante, na forma do Art. 130 § Único do CTN, c/c
§1º do art. 908 do CPC. 6. Ficam sob encargo dos respectivos
arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da
propriedade em seu favor; 6.1. A partir da data da arrematação
todas as despesas, em especial os tributos, as cotas condominiais
e as despesas com segurança do imóvel (quando existentes)
passarão a ser de inteira responsabilidade do respectivo
arrematante. 7. Não havendo expediente forense na data
designada, o leilão será realizado no primeiro dia útil subsequente,
no mesmo horário e local. E para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de
estilo. Ficando o(s) Executado(s) intimado(s) da hasta pública por
intermédio deste Edital, na forma do art. 889 § único do CPC/2015.
O edital se encontra disponibilizado e publicado no site do leiloeiro
e nos autos deste processo. Rio de Janeiro, 30 de julho de 2021.
Eu, Tarcísio de Albuquerque Rocha - Mat. 01-23620 - Chefe de
Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr(a). RAFAELLA AVILA
DE SOUZA TUFFY FELIPPE – Juíza em Exercício.

Bacia de Campos recua com  
redução drástica de investimentos 
A Bacia de Campos, 

atualmente a se-
gunda maior região 

produtora de petróleo do 
Brasil, registrou em junho 
a sua menor produção mé-
dia dos últimos 10 anos – e 
provavelmente uma das me-
nores de sua história desde 
que se consolidou como 
um grande polo produtor 
do país.

De acordo com o Painel 
Dinâmico de Produção da 
Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP), a pro-
dução média de Campos 
foi de 719,37 mil barris/
dia (b/d) no mês passado, 
30 mil barris diários a me-
nos do que o registrado em 
março, de 749,35 mil b/d, o 
pior número até então.

Levantamento do eco-
nomista Cloviomar Ca-
rarine, do Departamento 
Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconô-
micos/subseção Federa-
ção Única dos Petroleiros 
(DIEESE/FUP), mostra 
que a queda abrupta dos 
volumes tem relação dire-
ta com a drástica redução 
dos investimentos da Pe-
trobrás na região.

Se em 2013 a estatal in-
vestiu US$ 9 bilhões em 
Campos, o valor foi redu-
zido para US$ 3,46 bilhões 
em 2018 e, segundo infor-
mações da própria Petro-
brás, deve ficar em US$ 
2,6 bilhões anuais de 2021 
a 2025 – ou seja, menos de 
um terço do pico de oito 
anos atrás.

“Quando se desdobra o 
volume produzido por ope-
radora, comprova-se que 
a Petrobras é a principal 
responsável pela queda”, 
apontou o levantamento. 
Em junho, a estatal pro-
duziu na Bacia de Campos 
613,33 mil b/d – 53 mil bar-
ris por dia a menos do que 
produziu em março (666,56 
mil b/d), também seu pior 
desempenho até então. Já 
as demais petroleiras que 
operam na bacia atingiram 
em junho sua maior produ-
ção neste ano, de 106,04 mil 
barris diários. Entretanto, o 
número não foi suficiente 
para evitar a perda.

Campos produtores

Além de diminuir in-

vestimentos, a Petrobras 
continua vendendo vários 
campos produtores na re-
gião. A empresa e alguns 
agentes do mercado argu-
mentam que a venda vai 
ampliar os recursos inves-
tidos, mas, novamente, os 
números não comprovam 
isso.

O Instituto de Estudos 
Estratégicos de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombus-
tíveis (Ineep) aponta que 
PetroRio, Perenco, Trident 
Energy, BW e Dommo – 
que adquiriram áreas da 
Petrobras – vão investir 
juntas US$ 2,6 bilhões ao 
todo para produzir petró-
leo na região. Valor que 
não compensa a redução 
feita pela Petrobrás desde 
2013.

Edital da Oferta Permanente inclui 377 blocos
A Agência Nacional de 

Petróleo e Gás Natural 
(ANP) publicou nesta sexta-
feira nova versão do edital 
da Oferta Permanente, com 
a inclusão de 377 blocos ex-
ploratórios que haviam sido 
aprovados pela diretoria da 
Agência em maio, no pro-
cesso. Também foram ex-
cluídos do edital os blocos e 
áreas arrematados no 2º Ci-
clo da Oferta Permanente, 

bem como duas áreas com 
acumulações marginais (Rio 
Ibiribas e Miranga Leste) 
para descomissionamen-
to de suas instalações, em 
atendimento aos termos e 
prazos estabelecidos na Re-
solução ANP nº 817/2020. 

Com as alterações, a Ofer-
ta Permanente passa a dis-
ponibilizar um total de 1.068 
blocos. O edital da Oferta 
Permanente atualizado pas-

sou por audiência pública no 
dia 2 de junho, dando opor-
tunidade para que o mercado 
e a sociedade se manifestas-
sem sobre o seu conteúdo. A 
Oferta Permanente consiste 
na oferta contínua de blocos 
exploratórios e áreas com 
acumulações marginais loca-
lizados em quaisquer bacias 
terrestres ou marítimas. A 
exceção são os blocos loca-
lizados no Polígono do Pré-

sal, nas áreas estratégicas ou 
na Plataforma Continental 
além das 200 milhas náuticas, 
bem como os autorizados a 
compor a 17ª e a 18ª Rodadas 
de Licitações. Dessa forma, 
as empresas, especialmente 
as que ainda não atuam no 
Brasil, têm a oportunidade 
de estudar essas áreas sem 
a limitação de tempo que as 
rodadas tradicionais propor-
cionam. 

Standard and  
Poor’s eleva nota de 
crédito da Usiminas

A Usiminas recebeu 
um upgrade em 
sua nota de crédi-

to. A agência internacional 
de classificação de risco, 
Standard and Poor’s (S&P), 
elevou a o rating da com-
panhia de B, para B+, com 
perspectiva estável. Rating: 
é uma nota atribuída por 
agências classificadoras in-
ternacionais a empresas 
ou governos, por exemplo. 
O que essa nota mede é a 
capacidade e disposição 
da entidade em questão de 
honrar com suas obrigações 
com os credores em sua to-
talidade.

Segundo os analistas da 
S&P, a recente emissão de 
bonds pela Usiminas trará 
mais flexibilidade financeira 
e maior liquidez. Eles tam-
bém avaliariam que “a com-
panhia irá desalavancar gra-
dualmente nos próximos 
anos devido à forte geração 
de caixa livre das operações, 
mesmo com maiores inves-
timentos, enquanto man-
tém níveis adequados de 
liquidez”.

Melhorias

Em junho, a S&P já havia 
feito uma avaliação positi-
va da Usiminas ao anunciar 
uma manutenção da nota 
de crédito, mesmo com um 
cenário desafiador.

Com essa nova elevação, 
a Usiminas completa quatro 
anúncios de melhorias em 
seu rating. Há cerca de 15 
dias, a companhia teve sua 
nota elevada por outras du-
as das principais agências de 
avaliação, Moody’s e Fitch, 
em razão da reestruturação 
de sua dívida. E, em janeiro, 
a empresa já havia registra-
do seu primeiro upgrade do 
ano, realizado pela agência 
Moody’s.

 Em fevereiro, a Standard 
and Poors já havia elevado a 
nota da Usiminas para BB- e 
brAA+ nas escalas nacional 
e global, respectivamente: já 
no último dia 18 foi a vez da 
agência Fitch, que passou o 
rating de A+ para AA+ na 
escala nacional e, na esca-
la global, de BB- para BB, 
com perspectiva estável.
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