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Pablo Valadares, Câmara dos Deputados

Rendimento
da poupança é
de apenas 1,6%
em 12 meses
A poupança registrou em junho
o melhor desempenho do ano. Os
brasileiros depositaram R$ 7,09
bilhões a mais do que sacaram,
informou o Banco Central (BC).
Apesar do desempenho positivo,
a captação é muito inferior à registrada em junho do ano passado. Naquele mês, os brasileiros
tinham depositado R$ 20,53 bilhões a mais do que tinham retirado da poupança.
O desempenho do mês passado
não foi suficiente para inverter o
sinal da poupança no semestre, em
que acumula retirada líquida de R$
16,53 bilhões. Essa é a maior retirada acumulada para os primeiros
seis meses desde 2016, quando os
saques tinham superado os depósitos em R$ 42,61 bilhões.
Com rendimento de 70% da
Taxa Selic (juros básicos da economia), a poupança rendeu apenas
1,6% nos 12 meses terminados
em junho. No mesmo período,
oa inflação pelo IPCA-15 atingiu
8,13%.
O principal responsável pelo resultado positivo na poupança foi a
retomada do pagamento do auxílio emergencial. A Caixa Econômica Federal depositou o dinheiro
em contas poupança digitais.

Metade dos
idosos deixou
de pagar
alguma conta
Levantamento realizado em todas as capitais pela Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) apontou que 54% dos idosos deixaram
de pagar ou pagaram com atraso
alguma despesa nos últimos seis
meses, um avanço de 17 pontos
percentuais com relação a 2018.
Entre os principais motivos que
impossibilitaram o pagamento ou
geraram o atraso das contas estão
a diminuição da renda (31%), a
falta de planejamento dos gastos
(14%) e a redução da renda de algum familiar (10%). As principais
contas em atraso destacadas pelos
idosos entrevistados foram luz
(24%), cartão de crédito (20%),
água (17%) e IPTU (15%).
Quase metade (49%) dos entrevistados relatam que não possuem
recursos guardados.

Jandira Feghali destacou importância para o enfrentamento de epidemias

Deputados aprovam
quebra de patentes
Texto foi alterado e terá que voltar ao Senado

A

Câmara dos Deputados
aprovou o Projeto de Lei
12/21, do Senado, que
permite ao Governo Federal quebrar a patente para produzir medicamentos e vacinas nos casos de
emergência nacional ou internacional em saúde. Devido às mudanças, a proposta retorna ao Senado.
Foi aprovado o substitutivo do
relator do projeto, deputado Aécio Neves (PSDB-MG). Segundo
o texto, o detentor da patente ou

do pedido dela, caso ainda não obtida, receberá o valor de 1,5% do
preço líquido de venda do produto derivado da patente a título de
royalties até que seu valor venha a
ser efetivamente estabelecido.
Aécio Neves afirmou que há
acordo com os senadores para
incorporar as mudanças incluídas
na Câmara. Entre elas a possibilidade de os parlamentares agirem
se houver omissão do Executivo
durante casos de emergência na-

cional ou internacional em saúde.
“Chamo a atenção para a inclusão deste novo artigo em que,
havendo uma omissão do Poder
Executivo, o Congresso Nacional,
através de um projeto de lei pode
alcançar o mesmo objetivo, que é
a quebra temporária de patentes,
para que, durante determinado
período, ela possa ser produzida
para atender o interesse público”,
ressaltou o relator, de acordo com
a Agência Câmara de Notícias.

Opep+ não se entende e surgem
dúvidas sobre preços do petróleo
Falta de acordo pode levar a alta, mas valores caíram

O

s preços do petróleo
terminaram em queda
nesta terça-feira, depois
que os principais países produtores de petróleo não conseguiram
chegar a um acordo sobre a política de produção. Após várias
reuniões preparatórias em quatro
dias, tensões entre Arábia Saudita
e Emirados Árabes Unidos levaram ao adiamento, sem nova data,
da videoconferência que reuniria
a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e dez
outros produtores liderados pela
Rússia.
Dois pontos seriam debatidos
por esse cartel ampliado, denominado Opep+: a data em que a
produção voltará ao nível anterior
à crise sanitária, até então marcada para abril de 2022, e que seria
adiada para o final do ano que
vem; e novo aumento do volume

de óleo cru colocado no mercado entre agosto e dezembro para fazer face à procura global. A
Opep+ reduziu sua produção diária em 10 milhões de barris desde
maio de 2020, no auge da primeira
onda de Covid-19.
Para analistas ouvidos pelo jornal francês Le Monde, a ausência
de acordo pode levar a pico de
petróleo. Visão oposta tem Eugen Weinberg, analista de energia
do Commerzbank Research. Para
ele, a médio prazo, o fracasso da
Opep+ tem mais probabilidade
de prejudicar os preços do petróleo do que de beneficiar.
“No passado, divergências dentro da Opep muitas vezes geravam
deslizamentos maciços de preços,
no entanto, o mercado está interpretando o atual fracasso como
significando que o antigo acordo,
segundo o qual a produção pelos

países da Opep e seus aliados deve ser mantida a partir de agosto
até abril de 2022, após o aumento
em julho, ainda se aplica”, disse
Eugen Weinberg, analista de energia do Commerzbank Research,
de acordo com a agência de notícias Xinhua.
O contrato de West Texas Intermediate para entrega em agosto perdeu US$ 1,79 para fechar a
US$ 73,37 o barril na Bolsa Mercantil de Nova York. No início da
sessão, o índice de referência do
petróleo bruto dos EUA foi negociado a US$ 76,98 por barril, seu
nível mais alto desde novembro
de 2014.
O contrato de petróleo Brent
para entrega em setembro caiu
US$ 2,63, fechando em US$ 74,53
o barril na London ICE Futures
Exchange, após atingir seu nível
mais alto desde 2018.

Quase 6 em 10
microempresas
vendem abaixo
do normal
Pesquisa feita pela 4blue, empresa de gestão financeira direcionada para a pequena e microempresa, entrevistou 845
microempreendedores para mapear o efeito da pandemia. Os
dados mostram que 47% afirmam
ter sofrido um grande impacto;
25,8% indicam ter melhorado,
22% informam que não mudou
muita coisa e 5,2% não sabem,
pois declaram não ter controle sobre as finanças.
Já sobre o comparativo de vendas antes da crise e hoje, os números mais significativos correspondem a 29,7% que respondem que
as vendas estão muito abaixo do
que o normal; 27,7% atestam que
as vendas estão um pouco abaixo. Assim, 57,4% dos pequenos
empreendimentos ainda não voltaram a suas vendas normais; apenas 16,2% estão vendendo dentro
da média.
Mesmo diante de um cenário
ainda incerto por conta da pandemia, 47,5% dos empreendedores
entrevistados têm se sentido confiantes, pois entendem que é uma
fase e que irão sair dela; sendo que
15,3% sentem-se preocupados; e
15,6% estão ansiosos, pois não sabem o que esperar.
Estudo do Sebrae com base em
dados da Receita Federal e pesquisa de campo mostra que três em
cada dez microempreendedores
individuais (MEIs) tiveram que
encerrar suas atividades. Mais de
40% dos entrevistados citaram a
pandemia como causa do fechamento. Para 22%, a falta de capital
de giro foi fatal.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,1993
R$ 5,3630
R$ 6,1473
R$ 0,8021
R$ 288,21

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

0,60% (junho)
4,10% (maio)
0,69%
0,81%
4,25%
0,63% a.m.
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Construção do Estado Nacional:
cidadania/saúde – ação do Estado
Por Felipe Quintas e
Pedro Augusto Pinho

“D

e longa data vivemos
num perfeito mundo
da lua muito parente
daquele camoniano estado d’alma ledo e cego da Inês de Castro”; assim
criticou a percepção dos brasileiros
sobre si mesmos o arguto Monteiro
Lobato (A ação de Osvaldo Cruz, in
O Problema Vital, Editora Brasiliense, SP, 1951, 5ª edição).
E prossegue Lobato: “Umas tantas mundices da lua ganharam foros
de axioma, desses que se demonstram pelo simples enunciado”, como passou a ser corriqueiro nestes
recentes tempos sombrios. Monteiro Lobato trata, a partir desta introdução, da importantíssima questão
nacional.
Vamos nos limitar a desenvolver
uma das suas acerbas críticas: “Até
Osvaldo Cruz, o médico no Brasil
era o Chernoviz: xaropes, iodureto
e a continha. Curava – quando não
matava. Prevenir, nunca. O higienismo dormia o sono das crisalidas,
apesar do movimento científico
universal determinado pelas teorias
pasteurianas”.
Para os mais novos, o médico polonês Pedro Luiz Chernoviz (1812–
1881) desembarcou no Rio de Janeiro em 1840, notou que havia entre
a medicina e o curandeirismo um
amplo espaço a ser ocupado, que o
fez escrevendo “livros de medicina”, que lhe proporcionaram fama
e dinheiro, com o qual retornou à
Europa.
A medicina fundamental a ser
conduzida pelo Estado deve estar calcada em princípios, tais
como: universalidade, acessibilidade, distribuição espacial,
capilaridade, coordenação nacional e complementariedade
das responsabilidades entre os
entes federativos. O Sistema
Único de Saúde (SUS) é excelente caminho que precisa ser
divulgado, ampliado, reforçado
em seus recursos para que seja,
além de tudo, exemplar, neste
país continente, com população
das maiores do mundo.
Mas o brasileiro gosta de ser
visto pelo olhar estrangeiro, como
Monteiro Lobato e outros brilhantes intérpretes da Nação nos têm
apontado. Na questão da saúde, o
melhor exemplo vem de Cuba, a
ilha caribenha que forma médicos
em tal quantidade que lhe permite
acudir inúmeros e mais necessitados
países, produz vacinas que a tornam
autossuficiente em imunizações, como demonstrado na pandemia da
Covid, e tem uma farmacopeia de
causar inveja aos orgulhosos europeus.
Enunciemos os cinco requisitos
que o Ministério da Saúde Pública de Cuba apresenta para seus
serviços básicos. Primeiro, que

o atendimento médico, em todos
os aspectos, tem que considerar
o indivíduo como ser social, mais
do que a saúde ou a enfermidade
isoladamente. O caso da Covid no
Brasil e os péssimos exemplos do
Governo Federal e das autoridades nacionais na área da saúde e
vigilância sanitária dispensam até
comentários.
Segundo, o atendimento médico realiza ações, tanto para manter
a saúde quanto para recuperá-la no
indivíduo, na família e na comunidade. As vacinações periódicas,
imunizando contra doenças como
varíola, tuberculose, difteria, tétano,
coqueluche, poliomielite, gripe, hepatite, entre outras é exemplo deste
requisito.
Terceiro, não se pode realizar
ações sobre as enfermidades, nem
a proteção da saúde, isoladamente,
sem levar em conta os ambientes físico, biológico e social; os vetores já
referidos.
Quarto, a organização social e
os grupos sociais que a compõem
influem na conduta do homem e,
consequentemente, no seu estado
de saúde.
Quinto, o adequado sistema de
saúde canaliza os progressos científicos e técnicos, possibilitando
detectar a influência dos fatores físicos, biológicos, sociais, econômicos,
educacionais, culturais sobre a saúde individual e coletiva, permitindo
formular planos e programas mais
objetivos e exitosos para prevenção
e eliminação de agentes e influências
desfavoráveis. Os recursos da informática, da gestão das informações,
ultrapassa a simples questão da prevenção da doença para possibilitar a
vida saudável e agradável, onde os
relacionamentos sociais, na comunidade onde se vive, têm grande importância.
O maior estadista brasileiro, Getúlio Vargas, ao criar, no mesmo mês
em que foi empossado no governo
provisório da Revolução de 1930, o
Ministério, antes inexistente, para a
educação e a saúde, antevia, pois os
recursos da informática ainda não
eram aplicáveis, a íntima relação
saúde-educação. Nestas considerações sobre a Construção do Estado
Nacional Brasileiro, enfeixamos na
Cidadania as condições para vida e
participação de todos nos destinos
de nossa Nação.
Quanto às definições técnicas para as ações do Estado Nacional no
segmento saúde, na área da existência, dentro da construção da cidadania, podemos distinguir:
a) ações básicas, de ampla capilaridade:
a.1) ações preventivas, educacionais e o Programa de Imunizações;
a.2) ações de acompanhamento e
controle; e
a.3) curativas de baixa complexidade;
b) ações de média complexi-

Monitor
Mercantil

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

dade, em unidades gerais abrangentes:
b.1) diagnósticos de média complexidade;
b.2) encaminhamentos, também a
partir dos locais de ações básicas, na
distribuição espacial, observando a
acessibilidade;
b.3) integração dos sistemas informacionais;
b.4) atendimentos de emergência
de média complexidade;
b.5) triagem e encaminhamento
para unidades de alta complexidade,
com os mecanismos adequados.
c) para os atendimentos de alta
complexidade, a rede pública de
saúde contaria com:
c.1) hospitais de emergência;
c.2) hospitais gerais para internações eletivas; e
c.3) hospitais especializados.
No que compete às ações de
acompanhamento, tem-se a avaliação, as estatísticas, as propostas de
revisão de ações e de políticas e os
cuidados com a implantação de novos planos e projetos.
O Sistema Público de Saúde atenta também para as diferenças regionais e para as aglomerações urbanas
e para atuação específica nas Zonas
Rurais; conforme seus portes demográficos e a otimização dos recursos,
em suas diversas vertentes: água, recursos florestais, animais, condições
climáticas etc.
Em princípio cada unidade do
sistema de saúde terá seu corpo administrativo e o corpo técnico adequado às finalidades da unidade. As
dimensões dos estabelecimentos e
suas lotações funcionais resultam da
população a ser atendida.
As comunidades deverão participar de toda estrutura de órgãos de
saúde do Estado, por representação
eleita em Conselhos Fiscais e Consultivos. As quantidades destas participações serão determinadas por
estudos organizacionais nacionais,
estaduais e municipais.
O sistema gestor da saúde deverá
manter um programa permanente
de treinamento e atualização técnica
para todos os envolvidos no Sistema
Nacional de Saúde. É inadmissível a
desatualização não só dos médicos
e profissionais diretamente envolvidos nos tratamentos, como dos
atendentes e técnicos de informática
e administrativos.
O Estado deve atuar como se
fosse o único agente para a questão da saúde no País. Isto inclui
sua ação para pesquisa e produção
de fármacos e materiais higiênicos.
A iniciativa privada, beneficente ou
comercial, não está interditada, mas
constituirá apenas uma opção para a
população.
Saúde e educação são obrigações
dos Estados Nacionais.
Felipe Maruf Quintas é doutorando em Ciência
Política na Universidade Federal Fluminense.
Pedro Augusto Pinho é administrador aposentado.
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O gasoduto
da distensão
Por Edoardo Pacelli

H

oje, algo se move no
eixo Europa–Rússia,
e, mais uma vez, a
relação especial por excelência,
que move a dinâmica política
do Velho Continente, é aquela
entre russos e alemães. Povos
destinados a se procurarem e
a se encontrarem, como tantas
vezes aconteceu no passado,
mesmo com repercussões trágicas, e a moldar, em conjunto,
os rumos políticos da Europa.
De fato, o novo evento: o
encontro entre os presidentes
Joe Biden e Vladimir Putin
abriu o caminho para uma fase de reconciliação ou, melhor,
de esclarecimento: a Rússia
pretende estabelecer relações
sinceras com o Ocidente, com
base na concorrência aberta,
mas com limites bem definidos. E, neste contexto, a definição de novas relações da
Rússia com a UE pode ser um
teste interessante.
Essa história tem apenas
um grande vencedor: Ângela
Merkel. A chanceler é a figura
mais indicada para cumprir o
papel de “ponte” entre a Europa, a Rússia e os Estados
Unidos e fazer passar a distensão, através da aceitação substancial, por todos os atores,
do símbolo da distensão e do
pragmatismo, que caracteriza
as relações russo-alemães: o
gasoduto Nord Stream 2.
Com habilidade diplomática, Putin anunciou, pouco
antes da reunião de Genebra
com seu homólogo norte-americano, a conclusão
iminente das obras de duplicação do gasoduto, criando
o fato consumado para enfraquecer, substancialmente,
todas as tentativas extremas
de Washington para atacar o
Nord Stream 2.
Os Estados Unidos, envolvidos em um grande jogo de
xadrez com Moscou quanto à
energia, há muito perseguem
o objetivo de boicotar o gasoduto, atingindo as empresas
envolvidas no consórcio com
sanções, tentando influenciar
os parceiros do Leste Europeu
para enfraquecer o eixo entre
Berlim e Moscou, citando as
razões para a segurança ocidental comum.
Agora, cinco meses após a
posse de Biden, houve uma
mudança de postura: o Nord
Stream 2 está “perdoado”, no
contexto do clima de relativa calma que se criou recentemente. Os EUA deram luz
verde, graças ao secretário de
Estado, Tony Blinken, que esteve em Berlim.

A União Europeia, pote de
barro entre os vasos de ferro
das relações internacionais,
não pode deixar de seguir as
orientações dos EUA e os impulsos da política alemã, em
sua abordagem com a Rússia,
frente à geopolítica das infraestruturas energéticas. Mesmo
no contexto de uma transição
energética, a UE tem promovido, nos últimos anos, um
impulso ao crescimento das
ligações de gás, já estrategicamente planejadas, sem se focalizar no simples “dualismo”
tradicional, ligado à dependência do Kremlin, para o abastecimento de energia.
A palavra-chave é “resiliência”, isto é, a busca de novas
formas de acesso aos suprimentos não europeus para o
Velho Continente. E, se por
um lado a diversificação, especialmente na frente dos Bálcãs,
é essencial, por outro lado, países como a Alemanha compreenderam que a continuidade
do abastecimento de Moscou
não pode ser excluída, neste
momento, no quadro do sistema energético da UE.
O resfriamento dos ânimos
entre Moscou e Bruxelas, portanto, passa pelo gasoduto da
distensão. Merkel propôs a
Blinken e a Biden uma cláusula de garantia, vinculada à possibilidade de interrupção do
abastecimento do novo trecho
de Nord Stream se as tensões
entre Rússia e Ucrânia se reacenderem, mas, junto com o
presidente francês, Emmanuel
Macron, relançou esta cláusula na mesa da institucionalização de novas relações, capazes
de quebrar o impasse entre a
UE e a Rússia, que dura desde
2014.
Conforme relatado pela revista italiana Formiche, de fato,
“os embaixadores da França
e da Alemanha em Bruxelas,
Philippe Léglise-Costa e Michael Clauss, apresentaram
uma nota para o próximo
Conselho Europeu em que se
pede que se sejam revistas as
formas existentes de diálogo
com a Rússia, incluindo reuniões em nível de dirigentes”,
para impulsionar a distensão
e, ainda, citando uma vasta gama de temas, como base fundamental para o diálogo: “O
clima, o ambiente, o Ártico, a
cooperação transfronteiriça, a
saúde, o espaço, a luta contra
o terrorismo e as áreas da política externa, incluindo a Síria
e o Irã.”
Edoardo Pacelli é jornalista, ex-diretor
de pesquisa do CNR (Itália) e editor da
revista Italiamiga.
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Eleitor confia na
urna eletrônica, mas
quer voto impresso

O

brasileiro confia nas atuais urnas eletrônicas (confiança elevada: 32,9%; moderada: 30,8%; baixa: 15,8%).
Apenas 18,7% disseram não ter confiança, segundo pesquisa
CNT/MDA. O percentual está tecnicamente empatado com
os 20,3% que não confiavam no voto em papel (quase metade dos entrevistados já votou em cédulas).
Seis em cada dez brasileiros acreditam que o voto nas urnas
eletrônicas é mais seguro que o papel. Apesar disso, quase o
mesmo percentual (58%) é a favor das urnas com impressão do
voto, “pois vai gerar mais confiança nos resultados”.
É uma forma de garantir a vontade popular, diante da
afirmação, com a qual 55,4% concordam, que os candidatos
derrotados não aceitarão o resultado final.

Sumiram R$ 650 bi
em contratos de obras
O Tribunal de Contas da União (TCU), em relatório da
auditoria relativa ao acompanhamento das obras paralisadas
em 2020, não encontrou bancos de dados antes disponíveis
nos sites do governo. “Por conta dessa situação, o TCU analisou somente 27.126 contratos, que representavam apenas
R$ 75 bilhões, enquanto que, na auditoria anterior, relativa à
situação de 2018, o TCU identificou a existência de 38.412
obras nos diversos bancos de dados da União, que representavam R$ 725 bilhões”, observou a deputada Flávia Morais
(PDT-GO), que propôs realização da audiência, que ocorrerá
nesta quarta-feira, para tratar do sumiço.

Câmbio
Esqueçam as desculpas (crise política, reforma no
Imposto de Renda, blablablá) para a alta do dólar esta semana. Há 10 dias, os bancos já trabalhavam com o enfraquecimento do real.

Rápidas
O Rio de Janeiro ganhará este mês a sua primeira cooperativa de energia renovável, que funcionará na comunidade da
Babilônia, em Copacabana e atenderá a 32 famílias, com uma
usina solar de 25,8 Kwp.Os beneficiados terão cerca de 30%
de economia na conta de luz *** Aasp fará nesta quarta-feira,
às 19h15, o evento “Incompetência material da Justiça do
Trabalho na atualidade”. Inscrições: aasp.org.br/eventos ***
Acontece nesta quinta o Eletro Day, que reunirá executivos
da Anatel, Aneel, Eletrobras, Ministério da Economia, Itaipu,
entre outros, com organização do Roit Bank. Inscrições
em mundo.roit.ai/eletroday *** A ReFact, do segmento de
gestão F2C (fábrica para consumidor), tem um novo chefe
Financeiro: Aurelio Léo, ex-Odebrecht e Prudential Financial
*** Alexandre Fonseca, especialista em gestão e produção
de eventos, promove, em julho, mais uma edição do Master
Mind Explorers, dessa vez em Nassau, nas Bahamas, com o
tema “Como crescer sua empresa e faturamento melhorando seu tempo livre e qualidade de vida” *** Nesta quarta, às
18h, o FGV Ceri recebe Oscar Cordeiro, diretor da Agência
Nacional de Águas (ANA), para um debate sobre a crise energética e os recursos hídricos. Inscrições: evento.fgv.br/empresassaneamento *** Joana Bontempo está à frente do novo
departamento de Reestruturação Empresarial e Falências que
o escritório CSMV Advogados criou para atender casos de
renegociação e reestruturação de dívidas, recuperação, aquisição de ativos distressed, M&A, entre outros.
KOVR CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ: 93.202.448/0001-79 - NIRE: 35300538382
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia
15 (quinze) de julho de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Grupamento das
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, na proporção de 100 para 1, conforme proposta aprovada pela Diretoria Executiva
da Companhia em reunião realizada em 15 de junho de 2021; 2. Alteração da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social, para
ajustar a quantidade de ações em que se divide o Capital Social, em decorrência do grupamento previsto no item “1” da Ordem
do Dia, sem redução do valor do Capital Social; 3. Aprovação dos procedimentos a serem adotados pela Companhia em relação as
frações de ações decorrentes do grupamento; 4. Consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. Assuntos Gerais. Na forma do
artigo 26º do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta convocação
até a realização da citada Assembleia. São Paulo/SP, 01 de julho de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.

Gasto com beneficiário volta a nível pré-Covid

A

s despesas dos planos de saúde com
o atendimento de
seus beneficiários voltaram
aos altos níveis anteriores
à pandemia de Covid-19.
Neste segundo trimestre,
82% do que as operadoras
arrecadaram com as mensalidades foram repassados a
hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais de saúde
para cobrir os atendimentos
provocados não só pelo coronavírus, mas também por
outras doenças. É o mesmo
percentual que havia sido
registrado no segundo trimestre de 2019, quando a
Covid-19 ainda não havia
sido registrada em nenhum
lugar do mundo.
Os dados foram apresentados no mais recente
Boletim Covid-19 (junho),
divulgado pela Agência
Nacional de Saúde Suple-

mentar (ANS). Segundo o
balanço da agência, as despesas das operadoras com
o atendimento em abril e
maio deste ano estão no
maior nível em dois anos
e meio. Esse indicador é
chamado de sinistralidade
e consome a maior parte
dos valores pagos com as
mensalidades dos beneficiários. As empresas têm
ainda outras despesas, como custos administrativos,
de comercialização e impostos.
A sinistralidade de caixa em alta é um retrato da
retomada de uso do sistema de saúde. Além do aumento na quantidade e na
duração das internações
por Covid-19, outros tratamentos tiveram forte retomada (os chamados procedimentos eletivos). No
primeiro trimestre deste

ano, por exemplo, o setor
teve a maior despesa da
história com atendimentos
aos beneficiários.
Como os custos podem
levar mais de dois meses
para serem informados às
operadoras e então pagos
aos prestadores de serviço,
os procedimentos realizados em março impactaram
nas despesas de abril e maio.
Foi em março que o Brasil
viveu seu pior momento na
pandemia, com o número
de mortos passando de 4
mil por dia.
Para a Federação Nacional de Saúde Suplementar
(FenaSaúde), o cenário
é preocupante e eleva a
pressão sobre os custos
dos planos de saúde. Segundo estudo da entidade, com base nos dados
de 24% dos beneficiários
dos planos de saúde, as

internações eletivas sofreram recuo em alguns
meses de 2020, mas já no
final do ano passado voltaram à normalidade. No
primeiro trimestre deste
ano, inclusive, foram feitas mais internações eletivas do que no começo
de 2020 ou 2019, quando
não havia pandemia. Ou
seja, a enorme demanda
por atendimento médico
durante a segunda onda da
Covid foi acompanhada
por internações que poderiam ter sido adiadas.
Segundo os dados do
Boletim Covid-19 da ANS,
o número de beneficiários
cresceu 0,32% na prévia de
maio de 2021 em comparação com o mês anterior,
mantendo o crescimento
iniciado no mês de julho de
2020 e atingindo patamares
de agosto de 2016.

Documento
falso

enviada pela Precisa Medicamentos ao Ministério da Saúde, para a compra da vacina,
entre outras coisas. “Tem clara comprovação de falsidade
de documento privado. Nós
estamos falando de falsidade
ideológica formulada por alguém”, disse a senadora.

tou em entrevista à CNN
nesta terça-feira.
Ao ressaltar sua posição,
disse ser pessoalmente contra a PEC, deixano claro que
“essa é uma opinião que eu
tenho, que o sistema eleitoral
deveria continuar pelo sistema eletrônico, a partir da
confiança que tenho na Justiça Eleitoral”. Mesmo assim
ressaltou que não irá impedir
que o debate ocorra, caso a
PEC seja aprovada na Câmara dos Deputados. “Como
presidente do Senado, devo
permitir que as divergências
possam coabitar e discutir
um resultado diferente do
que eu próprio prego”, ressaltou.
Diante da expectativa
com o encerramento do
prazo inicial de 90 dias da
CPI da Pandemia, o senador afirmou que “a mesma
Constituição que garante a
existência de uma CPI também assegura a sua prorrogação”, porque isso “não

é uma vontade pessoal do
presidente de uma Casa legislativa”, afirmou.

Falsificações no documento usado pelo governo
de Jair Bolsonaro para rebater denúncia sobre corrupção na compra da vacina
Covaxin foram ressaltadas
pela senadora Simone Tebet (MDB) na sessão desta terça-feira, da Comissão
Parlamentar de Inquérito
(CPI) da Pandemia.
Na CPI da senadora
apontou 24 erros na chamada “invoice” (uma fatura
com os dados do pagamento) apresentada pelo ministro Onyx Lorenzoni, no dia
23 de junho, quando ameaçou processar os irmãos
Miranda, que denunciaram
o esquema da compra da
vacina indiana.
Segundo ela, o documento tinha erros de grafia, de
inglês e falta de informações
na nota fiscal que teria sido

Voto
impresso
O presidente do Senado
e do Congresso Nacional,
senador Rodrigo Pacheco
(DEM-MG) disse que a
tendência é que a PEC do
Voto Impresso não passe no Congresso, diante
da rejeição por parte dos
partidos políticos. “O prenúncio de que todos ou a
maioria dos partidos, estão unidos e reunidos nessa tendência, de confiança
no sistema eleitoral, a tendência de que a proposta
seja rechaçada”, argumen-

Mecano Pack Embalagens S.A.

‘Coronel
Guerra’
O “coronel Guerra”,
militar com quem o representante da empresa norteamericana Davati Medical
Supply, Luiz Paulo Dominguetti, trocou mensagens
sobre fornecimento de vacinas, segundo apurou a
Agência Pública, trata-se de
Glaucio Octaviano Guerra,
coronel da Aeronáutica reformado em 2016 e que, em
2 de novembro do ano passado, abriu uma empresa, a
Guerra International Consultants, no estado de Maryland, EUA. Ele é o irmão
do meio de uma família de
militares e policiais com
histórico de acusações de
corrupção e ligações com a
Família Bolsonaro.

CNPJ nº 53.400.248/0001-06
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais - R$, exceto o prejuízo por ação do capital social no fim do exercício)
Balanço patrimonial
Demonstrações dos Resultados
Controladora Consolidado
Controladora Consolidado Passivo e Patrimônio Líquido
Ativo
Controladora
Consolidado
2020 2019 2020 2019
Passivo circulante
2020 2019 2020 2019
Ativo circulante
2020
2019
2020
2019
Fornecedores
7.676 4.919 7.813 5.118
Caixa e equivalentes de caixa
9.598
824 9.794
990 Empréstimos e financiamentos
53.904 59.338 56.415 63.875
2.248
763 2.248
763 Receita operacional líquida
Contas a receber
9.990 8.484 10.196 8.892 Salários e encargos sociais
1.733 1.256 1.816 1.366 Custo das vendas e dos serviços
(33.775) (36.398) (35.303) (39.046)
1.946 1.460 1.966 1.762 prestados
Estoques
6.679 4.835 6.998 5.202 Tributos a recolher
394
387
152
73 Lucro bruto
20.129 22.940 21.112 24.829
Tributos a recuperar
132
89
358
298 Partes relacionadas
Arrendamentos
1.312 1.158 1.312 1.158 Receitas (Despesas) Operacionais
727
284
748
286 Outros passivos
Outros ativos
201
85
201
85
(8.151) (9.258) (8.460) (10.147)
27.126 14.516 28.094 15.668 Total do passivo circulante
Total do ativo circulante
15.510 10.028 15.508 10.325 Com vendas
Gerais e administrativas
(10.048) (10.816) (10.676) (11.626)
Passivo não circulante
Ativo não circulante
Empréstimos e financiamentos
8.181
945 8.181
945 Outras despesas operacionais
19
(532)
19
(605)
Imposto de renda e c ontribuição social
2.321 3.207 2.492 3.300 Resultado de equivalência patrimonial
diferidos
1.326 1.264 1.326 1.264 Tributos a recolher
8
72
Arrendamentos
1.630 2.753 1.630 2.753
Depósitos judiciais
454
271
454
271
(18.172) (20.534) (19.117) (22.378)
1.082
607 1.082
607
Provisão para contingências
Partes relacionadas
3.051 3.051 3.141 3.141 Total do passivo não circulante
13.214 7.512 13.385 7.605 Lucro operacional antes do
1.957 2.406 1.995 2.451
resultado financeiro
Tributos a recuperar
842
594
842
594 Patrimônio líquido
16.374 16.374 16.374 16.374 Receitas financeiras
317
424
321
448
Investimentos
1.166 1.158
- Capital social
286
286
286
286 Despesas financeiras
(1.414) (1.752) (1.441) (1.781)
Imobilizado
12.177 13.648 12.436 13.937 Reserva de capital
Reserva legal
785
757
785
757
Resultado financeiro líquido
(1.097) (1.328) (1.120) (1.333)
648
737
666
754 Reserva de lucros (prejuizos acumulados)
Intangível
621
282
621
282
19.664 20.723 18.865 19.961 Total do patrimônio líquido
Total do ativo não circulante
18.066 17.699 18.066 17.699 Lucro antes dos imposto de renda e
860 1.078
875 1.118
46.790 35.239 46.959 35.629 contribuição social
46.790 35.239 46.959 35.629 Total do passivo e patrimônio líquido
Total do ativo
Imposto de renda e contribuição
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
(257)
social
correntes
(355)
(217)
(370)
Reservas de Lucros
Imposto de renda e contribuição
Lucros (prejuízos
62
(247)
62
(247)
Capital social Reserva de capital Reserva legal Reserva de lucros
acumulados) Patrimônio líquido social diferidos
Saldos em 31 de dezembro 2018
21.000
286
726
(4.626)
17.386 Lucro líquido do exercício
567
614
567
614
Redução de capital
(4.626)
4.626
Lucro líquido do exercício por
Lucro líquido do exercício
613
613
0,34
0,37
0,34
0,37
ação do capital social
Constituição de reservas
31
282
(313)
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
(300)
(300)
Distribuição de dividendos
Controladora
Consolidado
Saldos em 31 de dezembro 2019
16.374
286
757
282
17.699
2020
2019
2020
2019
Lucro líquido do exercício
567
567
567
613
567
613
Constituição de reservas
28
339
(367)
- Lucro líquido do exercício
(200)
(200) Outros resultados abrangentes
Distribuição de dividendos
16.374
286
785
621
18.066 Resultado abrangente total
567
613
567
613
Saldos em 31 de dezembro 2020
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Controlada Consolidado
Controlada Consolidado
Controlada Consolidado
2020 2019 2020 2019
2020 2019 2020 2019
2020 2019 2020 2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Estoques
(1.844) 1.322 (1.796) 1.319 Fluxos de caixa das atividades de financiamento
(193) (242) (200) (245)
Lucro antes dos imposto de renda e
Tributos a recuperar
(291)
(73) (308) (186) Juros pagos sobre parcelamentos
(176) (218) (176) (218)
contribuição social
860 1.078
875 1.118 Depósitos judiciais
(183)
74 (183)
74 Juros pagos sobre empréstimos
(200) (300) (200) (300)
Ajustes por:
Outros ativos
(443)
113 (462)
111 Dividendos pagos
(1.433) (1.356) (1.433) (1.356)
Depreciação e amortização
3.501 2.416 3.560 2.494 Fornecedores
2.757
650 2.696
572 Pagamento de arrendamentos
(1.147) (1.482) (1.249) (1.533)
Resultado de participação em controladas
Impostos a recolher
392 1.279
274
371 Pagamento de tributos parcelados
9.339
923 9.339
923
por equivalência patrimonial
(8)
(72)
- Outros passivos
116 (104)
116
(65) Captação de financiamentos
(758) (1.576) (758) (1.576)
Provisão (reversão) para créditos de
Salarios e encargos
477
68
450
54 Pagamento de empréstimos
Caixa líquido consumido pelas atividades
liquidação duvidosa
418
438 Caixa líquido gerado pelas atividades
5.432 (4.251) 5.323 (4.305)
Provisão (reversão) para riscos
475 (168)
475 (168) operacionais
5.038 7.818 5.135 7.122 de financiamento
Aumento (redução) líquido de caixa e
Juros sobre tributos parcelados
193
242
200
245 Fluxos de caixa das atividades de
equivalentes de caixa
8.774
(10) 8.804 (163)
Juros sobre empréstimos
316
328
316
328 investimento
824
834
990 1.153
Juros sobre arrendamentos
226
263
226
263 Mútuo com partes relacionadas
7 (534)
79
73 No início do exercício
9.598
824 9.794
990
Variação dos ativos e passivos
Aquisição do ativo imobilizado e intangível (1.703) (3.043) (1.733) (3.053) No final do exercício
Aumento (redução) líquido de caixa e
operacionais
Caixa líquido consumido pelas atividades
8.774
(10) 8.804 (163)
Contas a receber
(1.506)
(16) (1.304)
154 de investimento
(1.696) (3.577) (1.654) (2.980) equivalentes de caixa
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financei- patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, consolidado, de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e conras Individuais e Consolidadas: Examinamos as demonstrações financei- bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das solidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas conras individuais e consolidadas da Mecano Pack Embalagens S.A. (“Com- principais políticas contábeis.Em nossa opinião, as demonstrações finan- tábeis adotadas no Brasil. Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda.
panhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, ceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
Contador: Gilson Cabeleira Alves - CRC nº PR-040743/O-6 T-SP
que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da As demonstrações com suas respectivas notas explicativas, estão à
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do Mecano Pack Embalagens S.A. em 31/12/2020, o desempenho individual e
disposição na sede da Companhia.
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Sarah no Royal
Box, Tereza no
Quilombo do Piolho

Q

uem venceu a partida de tênis jogada por Novak
Djokovic contra Jack Draper, no Royal Box, pela
abertura do tradicional torneio de Wimbledon, em Londres, de 28/7/2021?
A resposta ainda ecoa por todo o estádio, lotado. Apesar da importância que tem o torneio, o multicampeão
Djokovic e seu adversário Draper, esta teria sido apenas
mais uma partida de tênis, de mais um torneio de Wimbledon, não fosse pela presença de Sarah Gilbert na plateia.
Ao ser anunciada pelo serviço de autofalantes de Wimbledon, Sarah Gilbert (1962; 59 anos), uma das pesquisadoras que liderou o processo de elaboração da vacina
Oxford/AstraZeneca, imunizante contra a Covid-19, foi
longamente aplaudida de pé pelo público. Antes, Sarah
Gilbert havia sido condecorada pela rainha no grau de
Dama. Os trabalhadores do NHS (o correspondente inglês ao SUS) também foram reverenciados.
Ademais, no perfil oficial do torneio, no Twitter, foi
escrito: “Um especial momento no qual nós agradecemos
aqueles que tiveram uma função tão importante na resposta à Covid-19”.
A resposta à pergunta no início deste texto fica por
conta de cada leitor. Sugestões: Djokovic (por 3 sets x 1),
J. Draper; a Ciência, Sarah Gilbert, todos...

Tereza, a escrava
que se tornou rainha
O dia 25 de julho, pela Lei 12.987/2014, é dedicado à
memória de Tereza de Benguela, a escrava que se tornou
rainha, e é também o Dia Nacional da Mulher Negra.
Há poucos registros sobre a vida de Tereza de Benguela, nem mesmo se nascida no Brasil ou em terras africanas. Sabe-se que, casada com José Piolho, após a morte
do marido, assumiu a liderança do Quilombo do Piolho,
constituído por negros e indígenas.
No século XVIII, próximo à região onde hoje está situada a divisa do Estado do Mato Grosso, o Quilombo do
Piolho era conhecido também como Quilombo do Quariterê. Por mais de duas décadas, este Quilombo resistiu à
escravidão, em consequência da sua localização de difícil
acesso e também da liderança da “Rainha Tereza”, como
era chamada, com decisões colegiadas sobre os cultivos de
algodão, mandioca, milho, feijão, banana, sobre as trocas
dos excedentes destes cultivos e sobre a arquitetura político administrativa do Quilombo.
O vazio de registros sobre a Rainha Tereza inclui as
circunstâncias de sua morte, se por suicídio, após captura
por bandeirantes, ou assassinato pelos mesmos bandeirantes, com requintes macabros, como o de ter tido a cabeça
exposta no Quilombo.

NBCUniversal Networks International Brasil Programadora S.A.
CNPJ/MF nº 01.253.766/0001-40 / NIRE 33.3.003.0259-0
Ata da Assembleia Geral Ordinária. Local, data e hora: Na sede da NBCUniversal Networks International Brasil Programadora S.A. (“Companhia”),
localizada na Av. das Américas, 1.650, Bl. 4, sls 201 a 204 e 228 a 233, Barra
da Tijuca, RJ/RJ, CEP: 22.640-101, no dia 30/04/2021, às 10h00. Mesa: Manuel Luis Roquete Campelo Belmar da Costa - Presidente da Mesa; e Marcelo
Scalzo - Secretário da Mesa. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de Acionistas representando a totalidade
do capital social da Companhia, na forma do §4º do art. 124 da Lei 6.404/76,
conforme assinatura constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. Deliberações tomadas por unanimidade de votos dos
acionistas: Instalada a Assembleia, a totalidade dos Acionistas da Companhia
decidiu por unanimidade e sem ressalvas: 1. Autorizar a lavratura da ata a que
se refere esta Assembleia na forma sumária, nos termos do § 1º do art. 130 da
Lei nº 6.404/76; 2. Apreciar e aprovar o Relatório da Administração, o Balanço
Patrimonial, assim como as demais Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, que foram publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Monitor Mercantil no dia 28/04/2021. 3. Tendo em vista a apuração de lucro no exercício social
encerrado em 31/12/2020, no valor total de R$ 42.801.622,51, que somado ao
valor dos juros sobre capital próprio relativo ao exercício de 2020, totaliza o valor de R$ 46.359.865,28 aprovam os Acionistas destiná-los da seguinte forma:
3.1. R$ 3.558.242,77 como juros sobre capital próprio, já distribuídos aos Acionistas na proporção de suas participações societárias, conforme previamente
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 30/11/2020,
e pagos em 16/12/2020, os quais, neste ato, outorgam os Acionistas a mais
ampla e irrestrita quitação à Companhia; 3.2. R$ 42.801.622,51, destinados à
reserva operacional prevista no art. 20 do Estatuto Social da Companhia; 3.3.
Consignar que não será destinada nenhuma parcela do resultado para a reserva legal, tendo em vista o atingimento de seu limite legal. Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado, a Assembleia foi suspensa pelo tempo necessário
à lavratura desta ata, a qual depois de então ser lida e aprovada, foi assinada
por todas as partes presentes à Assembleia. RJ, 29/04/2021. Mesa: Manuel
Luis Roquete Campelo Belmar da Costa - Presidente; e Marcelo Scalzo - Secretário da Mesa. Acionistas Presentes: Globo Comunicação e Participações
S.A. e USA Brasil Holdings, LLC. Confere com o original lavrado em livro próprio. Manuel Luis Roquete Campelo Belmar da Costa - Presidente; Marcelo
Scalzo - Secretário. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 4102809 em 05/07/2021.
Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

Quarta-feira, 7 de julho de 2021 l Monitor Mercantil

Saneamento universal não vai
atingir a meta no Grande Rio

A

pesquisa “Saneamento básico adequado: uma realidade distante nos núcleos
informais da região metropolitana do Estado do Rio
de Janeiro”, realizada pela
Defensoria Pública do Rio,
aponta que a meta de universalização do acesso a saneamento adequado, que é
um dos objetivos da Agenda 2030 da Organização
das Nações Unidas (ONU),
não será atingida. Com base
em revisões bibliográficas,
na legislação brasileira, em
documentos internacionais
sobre saneamento básico
e em análises da situação
de todos os 21 municípios
da Região Metropolitana
do Rio de Janeiro, o estudo conclui que, apesar da
adesão do Brasil à agenda, a
meta não será cumprida na
próxima década e nem em
2033, ano previsto no Plano Nacional de Saneamento Básico.
O estudo faz parte da segunda edição dos Cadernos
Estratégicos da Defensoria.
As defensoras que realizaram a pesquisa buscaram
analisar a adequação do
acesso a serviços públicos
de abastecimento de água

e esgotamento sanitário
na metrópole fluminense,
principalmente nos núcleos
informais.
Tendo em vista que o
direito à água potável e ao
esgotamento sanitário é um
direito básico de caráter
universal, a coordenadora
de Saúde e Tutela Coletiva,
Thaisa Guerreiro e a defensora pública Isabel Fonseca,
responsáveis pela pesquisa,
apresentam no documento
os avanços e retrocessos
na busca pela igualdade de
acesso ao saneamento básico na Região Metropolitana
do Rio de Janeiro, considerando a Agenda 2030 da
ONU.
Para as defensoras, nos
territórios com os piores
indicadores de desenvolvimento e equidade social,
também são encontrados
os piores indicadores de
saneamento e saúde. Este
cenário não é diferente na
Região Metropolitana do
Estado do Rio de Janeiro
que, apesar de apresentar
índices melhores que a média nacional, investe pouco
nestes direitos.
“O acesso ao saneamento básico como condição
intrínseca à vida humana

digna é inconteste. O fornecimento de água potável
e a destinação adequada do
esgoto gerado após o seu
consumo tem a finalidade
não apenas de prevenir a
disseminação de doenças,
como também garantir
condições dignas de habitação e preservação do meio
ambiente. No entanto, diversos fatores sociais e econômicos tornam a relação
de acesso a esses serviços
extremamente
desigual”
pontuam Thaisa Guerreiro
e Isabel Fonseca no documento.
Segundo o estudo, esses
e outros aspectos deixam
claro a inadequação dos
serviços prestados pelas
concessionárias de serviços
públicos, o que culmina no
incremento da vulnerabilidade social dos habitantes
da região, características
que são agravadas nos núcleos urbanos informais,
nos quais os muitos processos de exclusão social se
sobrepõem.
Para as duas, é notória
a intermitência do serviço
e a insuficiência da vazão
do abastecimento de água
para a população que habita a metrópole, além da

precariedade ainda maior
do esgotamento sanitário que apresenta não só
insuficiência na malha de
cobertura, como ausência
de tratamento dos dejetos
que, em muitos locais, é
despejado diretamente nos
corpos hídricos por meio
dos aparatos de drenagem
pluvial.
Já de acordo com dados
mais atuais da Associação
Brasileira de Empresas de
Limpeza Pública e Resíduos
Especiais (Abrelpe), o Brasil gerou, em 2018, 79 milhões de toneladas de lixo.
Deste total de resíduos produzidos, 30% tinha grande
potencial de reciclagem, porém somente 3% foi de fato
reciclado.
Segundo a Abrelpe, esses baixos percentuais em
relação à reciclagem no país, podem ser explicados,
em grande parte, pela falta
de conscientização da própria população ao descartar
inadequadamente seu lixo
e também pelas escassas
ações públicas e privadas
voltadas para o devido tratamento dos resíduos sólidos, mas iniciativas, ainda
que pontuais, fazem a diferença.

Brasileiro é o 3º maior
comprador de imóveis em Lisboa

E

m 2020, cerca de
35% dos investimentos no segmento de imobiliário de luxo em
Lisboa, Portugal, foram feitos com capital estrangeiro.
Dessa fatia, os franceses são
a maioria, representando
21% desses investimentos.
E os brasileiros ocupam a
terceira posição, atrás dos
britânicos. Os dados são da
alemã Engel & Volkers, especializada na mediação de
imóveis de luxo.
Os dados mostram que
os britânicos representam a
segunda nacionalidade que
mais investiu em imóveis de

luxo em Lisboa (18%), seguido dos brasileiros (18%).
Já os investidores alemães
representaram 9% dos investimentos e os investidores chineses 7%.
Segundo a empresa alemã, as diferentes nacionalidades têm preferências distintas nos imóveis, inclusive
em relação à localização.
Assim, no ano passado, os
franceses preferiram imóveis com vista para o Tejo,
procurando propriedades
na Estrela, Belém, Santa
Maria Maior e Misericórdia,
onde o metro quadrado pode chegar a 9 mil euros.

SMARTCOAT – SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº: 09.122.486/0001-05 - NIRE: 33.3.0032943-9
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas da SMARTCOAT – SERVIÇOS EM
REVESTIMENTOS S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”), a ser realizada virtualmente, nos termos do disposto na
Instrução Normativa nº 79, do Departamento de Registro Empresarial e Integração
(“DREI”), às 10:00 (dez) horas do dia 15 de julho de 2021, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovar a emissão de ações no valor total de
R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), todas nominativas e sem valor
nominal, e consequente aumento do capital social da Companhia, a serem integralizadas mediante a capitalização do crédito oriundo do “Contrato Particular de
Mútuo Financeiro”, celebrado em 18 de setembro de 2017, entre a acionista Priner
Serviços Industriais S.A. e a Companhia (“Aumento de Capital”). O Aumento de
Capital poderá ser homologado parcialmente, desde que atingido o valor mínimo
de subscrição de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais); e (ii) Homologar, total
ou parcialmente, o Aumento de Capital, com a consequente alteração do Artigo 5º
do Estatuto Social da Companhia, para refletir o novo valor do capital social e o número de ações em que ele passará a estar dividido. Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, poderão participar da AGE virtualmente, através do
acesso gratuito à plataforma de videoconferência “Microsoft Teams”, sendo que os
documentos e informações obrigatórias estarão à disposição dos acionistas para
consulta na sede da Companhia ou por meio do e-mail ri@priner.com.br. Para
participação na AGE, por meio da plataforma “Microsoft Teams”, os acionistas
devem enviar uma solicitação à Companhia pelo e-mail indicado neste Edital de
Convocação, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação
ao horário marcado para o início da AGE, acompanhada de toda a documentação
necessária, conforme mencionada abaixo. Uma vez recebida a solicitação e verificada a documentação fornecida, a Companhia enviará ao acionista os dados para
a sua participação por meio da plataforma ora referida. Será necessário que os
acionistas apresentem documentos para comprovar sua identidade e qualidade
de acionistas, para que sejam admitidos à AGE. O acionista pessoa jurídica deverá
estar representado por seu representante legal. Observadas as restrições legais,
os acionistas poderão ser representados na AGE por mandatário, devendo, neste
caso, ser apresentados ainda o instrumento de mandato e o comprovante de identidade do mandatário. Rio de Janeiro, 05 de julho de 2021. A Diretoria

Já os brasileiros preferem imóveis na zona de
Santo Antônio e no bairro da Graça, onde o metro
quadrado custa de 5 mil a
7 mil euros. Já os alemães
e britânicos preferem imóveis nas zonas mais históricas da capital.
Conforme o Jornal de
Negócios de Portugal,
Lisboa continua a ser um
dos destinos prediletos
para turistas, mas também
para investidores estrangeiros que se apaixonam
pela dinâmica e encanto
da capital. “Assistimos a
um aumento contínuo da

proporção de compradores estrangeiros no mercado residencial de Lisboa”,
diz Vanessa Moreiras, managing diretor do Market
Center de Lisboa da multinacional alemã.
“Os preços ainda são
moderados em comparação
com outras grandes cidades
europeias. Isto, juntamente
com os incentivos oferecidos pelo governo, significa
que os investidores internacionais usufruem de vários
benefícios e potencial de
valorização. No ano passado os preços aumentaram
5,9%”, acrescenta.

CONCESSÃO DE LICENÇA
CYRELA PALERMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ 10.223.053/0001-25, torna público que recebeu da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação SMDEIS, através do processo nº 23/300.058/2021, Licença Municipal
de Recuperação nº 64/2021, com validade até 25/06/2022, para
gerenciamento de áreas contaminadas situadas na Rua Honório, nº
419 - Todos os Santos - Rio de Janeiro, RJ.

Sintur - Sindicato dos Trabalhadores e Profissionais
de Turismo do Estado do Rio de Janeiro.
Errata: No edital publicado por este Sindicato no dia 01 de julho de
2021, pagina 4, neste mesmo veiculo, onde se lê no dia 13 de junho de
2021, leia-se 13 de julho de 2021. Rio de Janeiro, 06 de julho de 2021,
Diretoria Sintur.

Assine o jornal
Monitor Mercantil
(21) 3849-6444
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Aquisição da clínica Amo
é neutra para rating da Dasa

ROBISI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 05.323.194/0001-80
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 1ª CONVOCAÇÃO: Ficam convidados os senhores acionistas da ROBISI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar
no próximo dia 14 de julho de 2021, às 10:00hs, na sede da Companhia
localizada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana nº 327 - Sobreloja
Parte, nesta cidade, para deliberarem em Assembleia Geral Ordinária, sobre a seguinte ordem do dia: 1. Apreciação da destituição da Sra. Andrea
Bentes Natal da Diretoria da sociedade; 2. Eleição dos administradores e
fixar-lhes a sua respectiva remuneração; 3. Outros assuntos de interesse
geral. Rio de Janeiro, 06 de julho de 2021. A DIRETORIA.

Operação aguarda aprovação do Cade

A

aquisição de até
100% do capital social da Paquetá Participações S.A. e da Amo
Participações S.A, detentoras
da GEM Assistência Médica
Especializada S.A. (Clínica
Amo), pela Ímpar Serviços
Hospitalares S.A. (Ímpar)
não afeta a qualidade de crédito de sua controladora, a
Diagnósticos da América
S.A. (Dasa) – do segmento de hospitais e medicina
diagnóstica. A transação foi
anunciada em 30 de junho
por R$ 750 milhões. Fundada em 2003, a Dasa se apresenta como a maior rede de
saúde integrada do Brasil e
tem a posição de líder em
medicina diagnóstica no país
e na América Latina e é a 5ª

maior do setor no mundo. É
composta por um grupo de
unidades de medicina diagnóstica presentes em todo o
país e um grupo hospitalar.
Em abril deste ano, a rede
anunciou a reestruturação da
marca no Brasil.
A Fitch Ratings classifica a
Dasa e a Ímpar, bem como
suas respectivas emissões de
debêntures, com Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA
(bra)’. A Perspectiva dos ratings corporativos é estável.
O cenário de rating da Dasa já incorporava que mesmo
com eventuais aquisições a
empresa conseguiria manter
sua alavancagem financeira
líquida abaixo de 2,5 vezes
a partir de 2022. A recente
operação fortalece a escala de

negócios e de receitas da Dasa, além de sua presença na
Bahia, em Sergipe e no Rio
Grande do Norte, e está alinhada à estratégia de verticalizar a prestação de serviços
médico-hospitalares, o que
deve contribuir para incrementar suas margens operacionais a médio prazo.
A Clínica Amo conta
com 16 unidades que prestam atendimento exclusivo
a pacientes oncológicos,
incluindo
atendimento
ambulatorial e cirurgias.
A operação está pendente
de aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Em bases proforma, considerando esta e outras aquisições já realizadas, a ala-

vancagem financeira líquida
da Dasa, medida por dívida
líquida/Ebitda, ficará próxima a 2,0 vezes em 2022.
A agência considera o limite
de 2,5 vezes para este indicador, em bases recorrentes, para um rebaixamento
dos ratings.
O cenário-base incorpora
a captura de geração operacional de caixa e sinergias
desta e das empresas adquiridas anteriormente, além da
maturação dos investimentos
e de uma contínua e disciplinada administração de custos. A Dasa deve manter uma
reserva de caixa compatível
com o cronograma de vencimento de sua dívida e possui
amplas condições de fazer a
frente à compra da Clínica

Três perguntas: os medicamentos de canabidiol
Por Jorge Priori

A

Carmen’s Medicinal, fundada em
2018, é uma empresa americana que desenvolve medicamentos a
partir do canabidiol (CBD;
substância terapêutica sem
efeito psicoativo), que é um
dos princípios ativos encontrados na planta de Cannabis.
É importante esclarecer
que a Cannabis é um gênero
de planta que possui três
espécies, entre elas, a Cannabis ruderalis, mais conhecida
como cânhamo industrial
(hemp), usada desde a confecção de tecidos até a de
tijolos, sendo preferida pela
indústria farmacêutica pelo
alto teor de CBD e baixo de
THC (tetrahidrocanabinol;
substância psicoativa). Já a
maconha, que é usada no
consumo recreativo, vem
da Cannabis sativa e tem alto
teor de THC. Por isso, a
maior parte dos países liberaram o plantio do cânhamo, e não da maconha.
É importante deixar isso
claro, pois geralmente esse
assunto é tratado de forma
confusa, alimentando o ciclo de ignorância.
Operando no Brasil
desde fevereiro de 2020,
conversamos com Ricardo
Pettená, diretor executivo
da Carmen’s no Brasil, sobre as perspectivas e as
dificuldades do mercado
brasileiro e o Canabidiol
Kids, medicamento desenvolvido pela empresa para
crianças.
Com relação às dificuldades, Ricardo mencionou
os problemas de burocracia e a ausência de um
marco legal, cujo Projeto
de Lei (PL) 399/2015 foi
aprovado recentemente na
comissão especial da Câmara dos Deputados dedicada ao assunto, mas que
não possui previsão de ser
votado nos plenários do
Congresso. O diretor destacou as dificuldades criadas
por algumas plataformas de
pagamentos e bancos que

não aceitam trabalhar com
empresas do mercado de
Cannabis alegando questões
de compliance.
Como a Carmen’s
tem visto o mercado
brasileiro? Como ele tem
respondido aos produtos
da Carmen’s?
O Brasil, como maior
país da América Latina,
é um mercado muito importante. Segundo dados
recentes de uma pesquisa
feita pela Kaya Mind, o
mercado brasileiro pode
movimentar mais de R$ 26
bilhões e gerar mais de 117
mil empregos até 2025 caso
seja feita uma regulamentação efetiva da produção de
Cannabis para fins industriais.
Isso faz com que muitas
empresas entrem no mercado, o que é potencialmente
positivo para a promoção
de informações e conhecimento sobre a Cannabis
medicinal. Por outro lado,
os consumidores precisam
ficar atentos, pois há muitos produtos de baixa qualidade.
Nossa missão é promover e facilitar o acesso
dos pacientes à terapia
canabinóide com produtos
de altíssima qualidade, dentro de três pilares: preço,
produto e responsabilidade
social. Dessa forma, entramos no mercado brasileiro
com preços 15% abaixo
dos praticados nos EUA e
inovamos ao definir preços
em reais, protegendo os pacientes da variação cambial.
Isso nos posicionou como
o produto importado mais
barato do mercado.
Trouxemos
produtos
com qualidade certificada,
uma novidade até então no
Brasil. Temos um QR Code
na embalagem que permite
ao médico e ao paciente
acessar todos os resultados dos exames laboratoriais que atestam o grau de
pureza e qualidade dos nossos produtos. Somos classificados por órgãos independentes de avaliação de

qualidade em CBD como
Top-1.
Em relação à responsabilidade social, entendemos
que ajudar pacientes e instituições no acesso à terapia é a nossa maior missão.
Aliás, esse foi o motivo pelo
qual a empresa foi criada. A
consequência de todas essas ações é que a Carmen’s
Medicinal tem sido cada vez
mais conhecida e respeitada
por médicos e pacientes.
Crianças podem consumir medicamentos que
têm como princípio ativo
o canabidiol?
Sim, o CBD é um composto químico 100% natural que vem diretamente da
planta de Cannabis. É uma
medicação segura e eficaz
para pacientes de todas as
idades porque não tem efeitos colaterais severos e não
apresenta nenhum efeito
psicoativo.
Nós criamos o Canabidiol Kids para facilitar o
tratamento das crianças. É
um produto sem efeito psicoativo, sem nenhuma concentração de THC e com
sabores mais agradáveis ao
paladar infantil, já que o
gosto da Cannabis medicinal é um pouco amargo.
Inclusive, fizemos a doação de tratamentos à base
desses produtos para pacientes da Apae (Associação
dos Pais e Amigos dos Excepcionais) de São Caetano do Sul, São Paulo, em
parceria com o Dr. Pedro
Pierro Neto, que é um dos
principais médicos do setor
e lidera diversas ações sociais importantes para facilitar e democratizar o acesso
dos pacientes à Cannabis
medicinal.
Quais são as dificuldades que a Carmen’s
tem enfrentado no mercado brasileiro?
As dificuldades da Carmen’s são comuns a todas
as empresas do mercado.
A principal é a burocracia
para o processo de importação. Deve-se destacar

que já houve um esforço
da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa)
para simplificar e acelerar,
mas como a demanda tem
aumentado, a capacidade
de aprovação das importações por parte da agência é
limitada, o que ocasiona demora nas liberações, inclusive com momentos críticos
devido à pandemia.
Outra dificuldade é o
acesso às plataformas de
pagamento. Muitas delas, além de bancos, não
aceitam trabalhar com o
mercado de Cannabis medicinal, alegando limitações de compliance. Isto é
lamentável, considerando
que a Organização Mundial de Saúde (OMS) retirou
a Cannabis medicinal da
lista de substâncias proibidas, e que o produto já
está sendo comercializado
em mais de 40 países. No
Brasil, ela é aprovada com
o amparo legal da RDC335 de janeiro de 2020 e
RDC-327 de dezembro de
2019 (Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa). A
consequência disto é o encarecimento do ecossistema
e o aumento de custos para
os pacientes.
Por fim, temos visto
muitas discussões em torno do PL 339/2015, com
muita desinformação que
leva a erros de interpretação sobre o que é a Cannabis medicinal. Muitas pessoas confundem produtos
essenciais para a saúde de
um número incontável de
pacientes com o uso recreativo.
Isso não ajuda na solução
de uma das principais barreiras: o preconceito. A
Carmen’s é membro da
BRCann, uma associação
de empresas de Cannabis medicinal (Associação
Brasileira das Indústrias
de Canabinóides). Todo o
setor está unido em uma
posição favorável ao PL
399/2015, fomentando a
informação e atuação séria,
ética e legal do uso da Cannabis medicinal.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2021
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE
O Diretor-Presidente da FEBRACOM - Federação das Cooperativas de
Catadores de Materiais Recicláveis, Conservação Ambiental, Recuperação, Tratamento, Manipulação e Disposição Final de Resíduos Sólidos do
Estado do Rio de Janeiro - CNPJ: 07.938.490/0001-10, convoca as 20
(vinte) as cooperativas e associações filiadas para reunirem-se em
Assembleia Geral Extraordinária - AGE que se realizará no dia 17/07/
2021, na sede da Cooperativa, na Rua Miguel ngelo, nº 385 parte, Maria
da Graça, Rio de Janeiro/RJ., CEP: 20.785-222, obedecendo os seguintes
horários e quórum para sua Instalação: Em 1ª Convocação as 09:00h,
com a presença de 2/3 das filiadas; em 2ª Convocação as 10:00h, com a
presença de metade mais um do número de filiadas ou em 3ª e última
Convocação as 11:00h, com a presença de no mínimo 03 (três) filiadas
presentes. A AGE deliberará sobre os seguintes assuntos: (01) Mudança
de endereço com divisão de escritório e operação; (02) Mudança do
Objeto Social; (03) Indicação de Responsável Técnico; (04) Reforma do
Estatuto Social; (05) Outros Assuntos de interesse da Cooperativa. As
filiadas deverão estar representadas por seus respectivos presidentes
ou por representantes expressamente credenciados. Rio de Janeiro, 05
de julho de 2021 – Márcio Carvalho de Oliveira – Diretor-presidente.

CSE – CENTRO DE SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS S.A.
(“CSE” ou “Companhia”)
CNPJ/MF nº: 19.154.997/0001-62 - NIRE 33.3.0030968-3
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada
em 08 de junho de 2021. 1. Data, Hora e Local: Aos 08 dias do mês de junho de 2021, às 15:00 horas, na sede social da Companhia localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação e Presença: Convocação
publicada nos dias 31 de maio e 1º e 02 de junho de 2021, no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro e Diário Comercial, na forma do artigo 124, § 1º, I
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”). Foi verificada a
presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. André Galhardo de Camargo; Secretária:
Sra. Renata Moretzsohn. 4. Ordem do Dia: Matéria Ordinária: (i) Tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes, o Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020; (ii) destinação do resultado relativo ao exercício
social; (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração e (iv) Eleição
dos membros do Conselho Fiscal. Matéria Extraordinária: (i) Deliberar sobre
a fixação da remuneração global dos administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia. 5. Deliberações: Por unanimidade e sem reservas,
os acionistas deliberaram o que segue: Em Assembleia Ordinária: (i) Aprovar
as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer,
sem ressalvas, dos Auditores Externos Independentes, o Relatório da Administração emitido em 01 de fevereiro de 2021 e parecer favorável do Conselho
Fiscal emitido na reunião realizada em 01 de março de 2021, relativos ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, os quais foram colocados
à disposição dos acionistas para consulta na sede social da Companhia. As
referidas Demonstrações Financeiras deixaram de ser publicadas conforme
permitido pelo art. 294 da Lei das S.A.. (ii) Aprovar a Proposta da Administração para absorção do prejuízo do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no montante de R$ 244.666,79 (duzentos
e quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e nove
centavos), conforme segue: (a) absorção do prejuízo pelo saldo da conta de
reserva lucros, no montante de R$ 45.610,16 (quarenta e cinco mil, seiscentos e dez reais e dezesseis centavos); (b) absorção do prejuízo pelo saldo da
conta de reserva legal, no montante de R$ 168.181,08 (cento e sessenta e
oito mil, cento e oitenta e um reais e oito centavos); e (c) R$ 30.875,55 (trinta
mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente ao saldo do prejuízo registrado na conta de prejuízos acumulados.
(iii) Aprovar a eleição dos seguintes indivíduos para ocupar os cargos de
membro do Conselho de Administração: (i) Sra. Letícia Costa Manna Leite,
brasileira, casada, engenheira, portadora da carteira de identidade nº
851005412/D, expedida pelo CREA-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº
852.302.517-00, com endereço comercial na Rua Graça Aranha nº 26, Centro, Rio de Janeiro - RJ, como membro titular, e Sr. Bernardo Braga Teixeira,
brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº
07333342-9, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.492.43767, com endereço comercial na Rua Graça Aranha nº 26, Centro, Rio de Janeiro - RJ, como seu suplente; (ii) Sr. Anderson Lanna Alves Bittencourt,
brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 153.112,
expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 081.835.677-46, com
endereço comercial na Rua Graça Aranha nº 26, Centro, Rio de Janeiro - RJ,
como membro titular do Conselho de Administração; e Sr. Ilton Barboza Telles, brasileiro, solteiro, engenheiro de produção, portadora da carteira de
identidade nº 12363704-3, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrita no CPF/MF
sob o nº 098.274.317-30, com endereço comercial na Rua Graça Aranha nº
26, Centro, Rio de Janeiro - RJ, como seu suplente; (iii) Sr. Carlo Alberto
Bottarelli, italiano, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade de
estrangeiro RNE nº W031334-P-SE/DPMAF/DPF e inscrito no CPF/MF sob o
nº 185.211.779-68, com endereço comercial na Rua Olimpíadas, 205, conjunto 1402, Vila Olímpia, São Paulo - SP, como membro titular e Presidente do
Conselho de Administração; e Sr. João Villar Garcia, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.030.478-1 (SSP/SP) e
inscrito no CPF/MF sob o nº 796.994.728-04, com endereço comercial na Rua
Olimpíadas, 205, conjunto 1402, Vila Olímpia, São Paulo – SP, como seu suplente; e (iv) Sr. Roberto Solheid da Costa de Carvalho, brasileiro, casado,
economista, portador da Carteira de Identidade RG nº 7.332.990-6 (SSP/PR)
e inscrito no CPF/MF sob o nº 034.437.819-50, com endereço comercial na
Rua Olimpíadas, 205, conjunto 1402, Vila Olímpia, São Paulo - SP, e Sr.
Dorival Pagani Junior, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 4.619.140-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº
879.567.139-00, com endereço comercial na Rua Olimpíadas, 205, conjunto
1402, Vila Olímpia, São Paulo - SP, como seu suplente; todos com mandato
de 1 (um) ano, estendendo-se até a realização da Assembleia Geral Ordinária
de 2022, permitida a reeleição. Os membros do Conselho de Administração
ora eleitos, presentes a esta Assembleia, declaram não estar incursos em
nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil, tomando posse de seus cargos imediatamente, mediante assinatura do
respectivo termo, arquivado na sede da Companhia. (iv) Aprovar a eleição
dos seguintes indivíduos para ocupar os cargos de membro do Conselho Fiscal da Companhia: (i) Sr. Fábio Ribeiro Pizzo, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 28.504.691-3, expedida pelo SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 262.013.658-00, com endereço comercial na Rua
Graça Aranha nº 26, Centro, Rio de Janeiro - RJ, como membro titular do
Conselho Fiscal, e Sr. Rodrigo Figueiredo Soria, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 10630734-1, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.016.667-33, com endereço
comercial na Rua Graça Aranha nº 26, Centro, Rio de Janeiro - RJ, como seu
suplente; (ii) Sr. Bruno Shigueyoshi Oshiro, brasileiro, casado, contador,
inscrito no CPF/MF sob o nº 074.475.088-10, portador da carteira de identidade nº 17.589.821, expedida pelo SSP/SP, domiciliado na Rua Oswaldo Crus,
nº 783, apartamento 123, São Caetano do Sul - SP, como membro titular e
Presidente do Conselho Fiscal e Sr. Evandro Ferreira de Oliveira, brasileiro,
casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 307.569.568-89 e portador do RG
nº 32950456-3 (SSP/SP), residente e domiciliado na Rua Francisco Paulino
Sobrinho, 43, Vila Virginia, São Paulo, SP, CEP 03289-080, como seu suplente; e, (iii) Sr. Paulo Roberto Franceschi, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 669.976, expedida pelo SSP-PR, inscrita no
CPF/MF sob o nº 171.891.289-72, com endereço comercial na Rua Marechal
Deodoro, 630, Conjunto 1305, Curitiba – PR, como membro titular do Conselho Fiscal e Sr. Ricardo Bertucci, brasileiro, contador, inscrito no CPF sob o
nº 003.673.579-50 e portador RG nº 424.096, com endereço na Rua Marechal
Deodoro, 630, cj. 1303, Curitiba, PR, CEP 80011-970, como seu suplente;
todos com mandato de 1 (um) ano, estendendo-se até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2022, permitida a reeleição. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos, presentes a esta Assembleia, declaram não estar incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil, tomando posse de seus cargos imediatamente, mediante
assinatura do respectivo termo, arquivado na sede da Companhia. Em Assembleia Extraordinária: (i) Fixar o montante global da remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia para o ano de
2021 no valor de até R$ 159.369,23 (cento e cinquenta e nove mil, trezentos
e sessenta e nove reais e vinte e três centavos), que contempla honorários,
remuneração variável, benefícios e encargos, cuja destinação será dada pelo
Conselho de Administração, sendo certo que, no que se refere à remuneração
dos membros do Conselho Fiscal, observar-se-á o disposto no parágrafo 3º
do art. 162 da Lei das S.A., conforme tabela em anexo. A acionista FURNAS
registra que para o ano de 2021, vem recomendando ao Conselho de Administração, para que este, na individualização dos valores referentes à remuneração anual dos administradores, atribua aos seus membros remuneração
equivalente a até 10% (dez por cento) do valor da remuneração média dos
membros da diretoria. Isto posto, face a redução da remuneração aprovada
para a Administração e Conselho Fiscal no ano de 2020, o que ocasionou que
a remuneração média dos diretores seja inferior ao salário mínimo estadual,
FURNAS recomenda a adoção do salário mínimo do Estado do Rio de Janeiro como remuneração dos administradores. A Acionista JUNO esclarece que
não compete aos acionistas a individualização da remuneração dos administradores, cuja competência é do Conselho de Administração, nos termos do
art. 16, §2º do Estatuto Social da Companhia. 6. Esclarecimentos: As publicações da Companhia, conforme determina o artigo 289, da Lei das S.A.,
serão feitas nos jornais Monitor Mercantil e Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse dela fazer uso e, como ninguém se manifestou, deu por encerrada a sessão, solicitando a lavratura da presente ata, a
qual, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada. 8. Assinaturas:
Mesa: André Galhardo de Camargo – Presidente; Renata Moretzsohn – Secretária. Acionistas: Juno Participações e Investimentos S.A. e Furnas Centrais Elétricas S.A.. Certifico que o presente extrato é cópia fiel de ata lavrada
em livro próprio. Rio de Janeiro, 08 de junho de 2021. Renata Moretzsohn Secretária da Mesa. JUCERJA em 06/07/2021, nº 4107880. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário Geral.
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Plano Safra: Pequeno agricultor
terá R$ 5,1 bi dos R$ 20 bilhões

P

ela primeira vez, R$
1 a cada R$ 4 dos
recursos disponibilizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) no Plano Safra será
destinado aos pequenos
produtores. Serão oferecidos R$ 20,1 bilhões ao setor agropecuário brasileiro
no Plano Safra 2021/2022,
vigente entre 1 de julho de
2021 e 30 de junho de 2022,
informou o banco de fomento nesta terça-feira.
De acordo com o BNDES, a obtenção de crédito
se dá por meio da rede de
mais de 60 agentes financeiros credenciados no banco,
incluindo agências de fomento, bancos de montadoras, cooperativas de crédito, bancos cooperativos,
bancos privados e bancos
públicos. Esse modelo de
operação permite uma distribuição descentralizada de
recursos por todo o país, fa-

cilitando o desenvolvimento de uma política pública
de apoio à agropecuária.
Neste plano, houve a
ampliação em 58% dos recursos disponibilizados ao
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar, o Pronaf. Ao todo,
serão R$ 5,1 bilhões para
esses produtores menores,
frente aos R$ 3,3 bilhões do
período anterior. A agricultura empresarial ficará com
o restante.
No
Plano
Safra
2021/2022, serão oferecidos R$ 17,1 bilhões em
recursos subvencionados
pelo Governo Federal, e
cerca de R$ 3 bilhões em
linha própria do BNDES,
que poderão ser acessados
pelos produtores rurais,
empresas e cooperativas
do setor. Os recursos sujeitos à subvenção econômica serão aplicados por
meio de dez programas.
Nove deles são destinados

à agricultura empresarial,
que contará com R$ 11,9
bilhões. As taxas de juros
anuais destas linhas variam entre 5,5% e 8,5%. Já
o Pronaf, terá taxas anuais
entre 0,5% e 4,5%.
Como já vem ocorrendo
nos últimos anos, o Programa BNDES Crédito
Rural, que não conta com
subvenção econômica, tem
financiamento a taxas de
juros variáveis de acordo
com a data da contratação
da operação. Desta vez, esse programa que mantém o
crédito disponível durante
todo o ano deverá prover
pelo menos R$ 3 bilhões ao
setor.
“O desejo é atender mais
produtores rurais, reduzindo cada vez mais o tíquete
médio”, explica Gustavo
Montezano, presidente do
BNDES. “Fizemos R$ 3,6
bilhões com recursos próprios (na safra 2020/21).
Para este ano, não enxerga-

mos qualquer tipo de limitação orçamentária para recursos próprios do banco”,
completa.
Os recursos devem ser
empregados em projetos de
investimento, aquisição de
máquinas e equipamentos,
recursos para custeio, investimentos em sustentabilidade, armazenagem, inovação
e modernização de cooperativas.
O BNDES aprovou R$
19,8 bilhões, para mais de 60
mil beneficiários, no Plano
Safra anterior (2020/2021).
Foram R$ 17 bilhões para
a agricultura empresarial e
R$ 2,8 bilhões para a agricultura familiar. A procura
pelos recursos foi tão elevada, que os orçamentos
de diversos programas se
esgotaram antes do fim do
ano safra, mas o Programa
BNDES Crédito Rural se
colocou como opção perene que garantiu a oferta de
recursos.

China registrou queda do comércio de serviços até junho
A China reportou uma
queda substancial no déficit
comercial de serviços nos
primeiros cinco meses de
2021, com novos progressos feitos na reforma estrutural e desenvolvimento do
comércio de alta qualidade,
mostraram os dados do Ministério do Comércio divulgados nesta terça-feira.
O comércio de serviços
totalizou 1.938 trilhão de
iuanes (US$ 300 bilhões) durante o período, com as ex-

portações crescendo 20,1%
anualmente para 911,8 bilhões de iuanes e as importações caindo 7,5% para cerca
de 1,03 trilhão de iuanes. O
déficit do comércio de serviços foi de 114,5 bilhões de
iuanes, 235,6 bilhões de iuanes a menos que no mesmo
período do ano passado.
O ministério destacou a
rápida expansão contínua
do comércio de serviços
intensivos em conhecimento da China, que aumentou

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
Edital de 1ª 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 primeira 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 27 de julho 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 prépagamento 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 Prépagamento”),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 26 de julho 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, 07 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 27 DE JULHO 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:
*O Voto proferido por meio desta Consulta Formal, valerá tanto para a primeira
convocação da AGT, quanto para uma eventual segunda convocação.

11% anualmente para quase 899 bilhões de iuanes.
As exportações de serviços
intensivos em conhecimento cresceram 14,4%, para
493,3 bilhões de iuanes, enquanto as importações aumentaram 7,3%, para 405,7
bilhões de iuanes.
O comércio de serviços
no setor de turismo continuou impactado com as
restrições de viagens relacionadas à pandemia da
Covid-19. No período de

janeiro a maio, a indústria
de turismo da China viu o
comércio de serviços despencar 36,9%, para 307 bilhões de iuanes.
Segundo a agência Xinhua, em contraste com o
comércio de mercadorias,
o comércio de serviços se
refere à venda e entrega de
produtos intangíveis, como
transporte, turismo, telecomunicações, construção,
publicidade, informática e
contabilidade.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2021
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Diretor- Administrativo da COOPERATIVA DE TRABALHO E RECICLAGEM
DE ÓLEOS BRILHO NATURAL LTDA, CNPJ: 10.915.067/0001-00, convoca os
10 (dez) associados para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária
que se realizará no dia 16/07/2021, na Av. Quatro, 125, Parque das Missões,
Duque de Caxias, RJ., CEP: 25.086-502, obedecendo os seguintes horários e
quórum para sua Instalação: Em 1ª Convocação às 09:00h, com a presença
de 2/3 dos cooperados. Em 2ª Convocação às 10:00h, com a presença de
metade mais um do número de associados ou em 3ª Convocação às 11:00h,
com a presença de no mínimo 10 (dez) associados. A AGE deliberará sobre o
seguinte assunto: Eleição para preenchimento da vaga de Presidente, em
vista do pedido de desligamento do Presidente Davison Paulo de Souza.
Duque de Caxias/RJ, 07 de julho de 2021.
Lucinaldo Francisco da Silva - Diretor-administrativo.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
4ª VARA REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA
AV. LUIZ CARLOS PRESTES, S/Nº, 2º ANDAR, BARRA DA TIJUCA
Telefone: (21) 3385-8807 - E-mail: btj04vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO
EM FASE DE EXECUÇÃO, MOVIDA POR ESPÓLIO DE FRANCESO
ALLEVATO em face de ROSANA OLIVEIRA DA SILVA, FANTASY
CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÕES EIRELI e MARIO CEPA LOPES - PROCESSO
Nº 0015729-31.2014.8.19.0209, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) MARIO CUNHA OLINTO FILHO – Juiz(a) de Direito
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) ROSANA OLIVEIRA DA SILVA, FANTASY CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI e
MARIO CEPA LOPES - que será realizado o público Leilão pelo
Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível no portal
eletrônico do Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art.
882 do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº
236 de 13/07/2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que será encerrado no dia 13/07/2021 às 11:00h e, não
havendo licitantes, se iniciará de imediato o Segundo Leilão, por
valor igual ou superior a 50% da avaliação, que será encerrado
no dia 15/07/2021 às 11:00h. DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme a tabela FIPE às fls. 1923e) Veículo Mercedes Benz, Modelo
B200, Ano
2014/2014,
Placa
KXC6239,
Chassi
WDDMH4DW7EN08244. A avaliação atualizada do veículo pela
tabela FIPE, no importe de R$ 65.885,00 (sessenta e cinco mil e
oitocentos e oitenta e cinco reais). E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, para
cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s) (ROSANA OLIVEIRA DA SILVA, FANTASY CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI e MARIO CEPA LOPES)
intimado(s) da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por
intermédio deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO
RIO DE JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e
passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 31 de maio de
2021. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.)
MARIO CUNHA OLINTO FILHO – Juiz de Direito.

Petrobras começará
aquisição sísmica para
o Parque das Baleias

A

Petrobras
informa que iniciará na
primeira quinzena
de julho a primeira aquisição sísmica com a tecnologia Ocean Bottom Nodes
(OBN) e novos levantamentos multifísica (magnetométricos e gravimétricos)
do projeto 3D Nodes do
Parque das Baleias, na Bacia
de Campos. A Petrobras é
operadora única dos campos que compõem o Parque das Baleias, onde estão
localizados os campos de
Jubarte, Cachalote, Pirambu, Baleia Anã, Caxaréu e
Mangangá.
O contrato firmado com a
empresa ShearWater Geoservices do Brasil contempla a
aquisição sísmica com área de
OBN de 810 km², totalizando investimentos de cerca de
US$ 50 milhões. Os objetivos
são melhorar o imageamento
3D e obter o futuro monitoramento 4D dos campos do
Parque das Baleias.
Segundo a estatal, os novos registros sísmicos utilizarão a tecnologia OBN,
que permite uma melhor
coleta de informações das
jazidas a partir de sensores

depositados no leito oceânico. Esta solução tecnológica é referência para
monitoramento de reservatórios do pré-sal e do
pós-sal, particularmente
em áreas onde há plataformas marítimas em operação que impossibilitam a
aquisição com navios sísmicos convencionais (sísmica streamer).
Os novos dados sísmicos
3D obtidos com a OBN
otimizarão a caracterização
dos reservatórios e dos seus
limites, permitindo melhor
gerenciamento dos campos.
“Além disso, a técnica OBN
é mais adequada para a sísmica 4D, quando levantamentos de dados geofísicos
3D em diferentes momentos são analisados e permitem acompanhar o deslocamento dos fluidos e sutis
variações em propriedades
das rochas reservatório”,
explicou a petroleira.. Com
isso, é possível mapear efeitos da interação rocha vs.
fluido e o comportamento
geomecânico dos reservatórios, sendo essenciais para a extensão da vida dos
campos.

SINDICATO DOS GARÇONS, BARMEN E MAIATRES
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SIGABAM
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SIGABAM – Sindicato dos Garçons, Barmen e Maitres do Estado do Rio de
Janeiro, através de seu presidente, nos moldes do Estatuto Social da Entidade, convoca todos os associados, das categorias: garçom, barman,
maitre, garçonete, atendente demesas de restaurante, atendentes
de mesas de restaurante senf-service, que exerçam a função de
garçom e Cumins, do Estado do Rio de Janeiro, quites com suas
obrigações estatutárias junto a este Sindicato, em condições de votar, para
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de Julho de 2021,
em sua sede campestre, na Av. Tereza Rodrigues Lareta Corrêa, 1.573 Parque Recreio - Dom Pedro II – Distrito de Mauá – Magé – RJ., ás 09:30 hs.,
em primeira convocação, e às 10:00 hs., em segunda e última convocação,
para deliberação da seguinte ordem do dia: 1° Promover, ou não, Alteração
Estatutária, tudo de acordo com o Estatuto Social da Entidade, Código Civil e
Organização Sindical Brasileira. Rio de Janeiro/RJ, 06 de Julho de 2021.
ANTONIO FRANCISCO DOS ANJOS FILHO - Presidente

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE: 33.3.0016653-0
Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em
30/06/2021: Data, Horário e Local: Aos 30/06/2021, às 10:00h, na sede social da Companhia localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701,
Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari
– Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Convocação e Presença: Presentes os acionistas que representam a totalidade do
capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação
nos termos do §4º do art. 124 da Lei n° 6.404/76. Ordem do Dia: Deliberar
sobre a proposta de distribuição de juros sobre capital próprio. Deliberações
Aprovadas: Os acionistas aprovam por unanimidade de votos, conforme
recomendação do Conselho de Administração, a distribuição de juros sobre
capital próprio no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), a ser
registrado nas demonstrações financeiras da Companhia em junho de 2021 e
a ser pago em ou antes de 31/07/2021. Encerramento: Oferecida a palavra a
quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia Geral pelo tempo necessário para
a lavratura desta ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada
por todos os presentes. Assinaturas: Mariano Carlos Ferrari – Presidente e
Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Repsol Upstream B.V.,
Repsol Exploración, S.A. e TipTop Luxembourg S.A.R.L. Certifico e atesto que
a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no livro próprio da Companhia.
RJ, 30/06/2021. Secretária da Mesa - Carolina Assano Massocato Escobar.
Jucerja nº 4095877 em 01/07/2021.

JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA OITAVA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO E
PRESENCIAL, com prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação
de cobrança que move CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
RIO em face de MARIA CELIA FURTADO BORGES (Processo nº
0462092-53.2014.8.19.0001). A Dra.MABEL CHRISTINA
CASTRIOTO MEIRA DE VASCONCELLOS, Juíza de Direito, FAZ
SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, especialmente a MARIA CELIA
FURTADO BORGES, de que no dia 19/07/21, às 12:00hs, através
do portal de leilões on-line (www.rymerleiloes.com.br), bem como
concomitantemente, no auditório de leilão do Sindicato dos
Leiloeiros do Rio de Janeiro, na Av. Erasmo Braga, nº 227, sala
1.008, Castelo–RJ., pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será
apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação de
R$ 88.593,67; ou no dia 22/07/21, no mesmo horário e local, a
quem mais der independente da avaliação, a Sala 1502, situada
na Rua Dom Gerardo, nº 63, Centro/RJ. Cf. o 7º RI, o imóvel
encontra-se matriculado sob o nº 51623 e registrado em nome
de Maria Celia Furtado Borges, constando no R-02 Penhora
oriunda do presente feito. Débitos de IPTU: R$ 12.884,15. Taxa
de Incêndio: R$ 315,80. Débito de condomínio: R$ 82.298,10. A
venda se dará livre e desembaraçada, com a sub-rogação dos
valores das dívidas, em especiais as tributárias, no preço, na
forma do art. 908, do NCPC e art. 130, parágrafo único, do CTN.
Ficam os interessados intimados do leilão pelo presente edital,
suprindo a exigência contida no art. 889 do CPC. Os interessados
em participar do leilão deverão oferecer lances pela internet,
através do site www.rymerleiloes.com.br, desde que, estejam
devidamente cadastrados no site e habilitados. Arrematação,
adjudicação ou remição: à vista, ou no prazo de, até, 15 dias,
mediante sinal de 30%; mais 5% de comissão ao leiloeiro; e
custas de cartório de 1% até o máximo permitido. E, foi expedido
este edital. Outro, na íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e
nos autos acima. RJ, 18/05/2021. – Eu, Thabatta Leandro Veites,
Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Mabel
Christina Castrioto Meira de Vasconcellos – Juíza de Direito.

