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Acesso a vacina 
provoca queda 
nas vendas
do ‘kit Covid’

As vendas de medicamentos 
que compõem o chamado “kit 
Covid”, inútil para o tratamento 
da doença, mas certeiro para con-
fundir o debate político, registra-
ram queda entre janeiro e maio 
deste ano em comparação com o 
mesmo período do ano passado, 
quando começou a pandemia.

Números apurados pelo Con-
selho Federal de Farmácia (CFF) a 
partir do banco de dados da consul-
toria IQVIA mostram que a maior 
redução foi nas vendas de vitamina 
C (63%). O medicamento chegou a 
fechar o primeiro trimestre de 2020, 
após o advento do coronavírus no 
Brasil, com alta de 180%.

No caso da hidroxicloroquina e 
da ivermectina, as reduções foram 
de 34% e 31%, respectivamente. 
Essa oscilação nas vendas dos me-
dicamentos tem ocorrido com fre-
quência desde o início da pandemia. 
Desta vez, a queda coincide com a 
ampliação do acesso às vacinas.

“É possível que a chegada da 
vacina aos braços dos brasilei-
ros tenha neutralizado, em parte, 
a histeria que desencadeou uma 
verdadeira epidemia de uso irra-
cional de medicamentos no país”, 
avalia o farmacêutico Wellington 
Barros, consultor do Conselho 
Federal de Farmácia (CFF).

A redução ocorre num perío-
do em que, no ano passado, esses 
medicamentos surfavam na onda 
da pandemia. Na época, as vendas 
de ivermectina registraram au-
mento de 560% em comparação 
com igual período de 2019. As de 
hidroxicloroquina, 111%, e as de 
vitamina D, 83%.

Indústria perde boa parte do 
que recuperou no ano passado
Em junho, só Bens de Capital teve aumento

A produção industrial teve 
variação nula na passa-
gem de maio para ju-

nho, após crescer 1,4% no mês 
anterior. O mercado financeiro 
esperava leve alta (0,2%). Apesar 
da estabilidade, três das quatro 
grandes categorias econômicas e 
a maior parte (14) das 26 ativi-
dades investigadas pela Pesquisa 
Industrial Mensal (PIM) do IB-
GE. No acumulado do primeiro 
semestre, a produção teve ex-
pansão de 12,9%.

“Em maio, houve uma volta ao 
campo positivo após três meses de 
queda e a indústria igualava o pa-
tamar de antes da pandemia, mas 
esse resultado não revertia as per-
das anteriores. Com essa variação 

nula em junho, o setor permanece 
no patamar pré-crise, mas no re-
sultado desse mês observa-se uma 
predominância de taxas negativas 
entre as atividades industriais”, 
explica o gerente da pesquisa, An-
dré Macedo.

“O primeiro semestre pode-
ria ter sido muito melhor do 
que foi, se o país não tivesse 
demorado tanto para avançar 
na vacinação contra a Covid-19 
e não tivesse interrompido as 
medidas emergenciais em meio 
ao segundo surto de coronaví-
rus”, analisa o Instituto de Es-
tudos para o Desenvolvimento 
Industrial (Iedi).

A entidade faz um balanço da 
primeira metade do ano: três me-

ses de perda de produção, dois de 
estabilidade e apenas um mês de 
crescimento (maio). “No caso da 
indústria de transformação, foi 
ainda pior: cinco meses de queda 
e apenas um positivo.”

“Se tomarmos o nível de pro-
dução de junho de 2021 em com-
paração com aquele de dezembro 
de 2020, já corrigidos os efeitos 
sazonais, temos um declínio de 
3,2%. Isso significa que boa parte 
do que foi conquistado na recu-
peração de 2020 foi perdido em 
2021, de modo que a indústria 
geral voltou exatamente ao nível 
pré-pandemia, de fevereiro de 
2020, depois de ter superado es-
ta marca em 3,5% na entrada do 
ano”, exemplifica o Iedi.

Privatização dos Correios prejudicará o país

O Projeto de Lei 521/21, 
de autoria do Executi-
vo, relativo à privatiza-

ção dos Correios, é nocivo para 
o Brasil, analisa Álvaro Gradim, 
presidente da Associação dos 
Funcionários Públicos do Estado 
de São Paulo (Afpesp). “Não so-
mos contrários à privatização de 
empresas cuja atividade e vocação 
tenham caráter mercadológico e 
de natureza particular, mas não se 
trata disso, pois o serviço postal 
é eminentemente público e direi-
to de toda a sociedade, não sendo 
passível de operação por empresa 
privada”, explica.

O presidente da Câmara, Ar-
thur Lira, afirmou que a votação 

deve entrar em pauta esta semana. 
Manifestando preocupação pelo 
fato de a votação tramitar em re-
gime de urgência, o presidente da 
Afpesp pondera que a Constitui-
ção obriga a União a ter serviço 
postal e correio aéreo nacional. 
Mesmo que se mantenham essas 
duas atividades minimamente, co-
mo parece que ocorrerá, a verda-
de é que o PL estabelece a privati-
zação total dos Correios.

Tal possibilidade foi concretiza-
da, lembra Gradim, pelo Decreto 
10.674/2021, de autoria do presi-
dente Jair Bolsonaro, que incluiu a 
empresa no Programa Nacional de 
Desestatização (Lei 9.491/1997). 
“Entretanto, além da aprovação 

do Projeto de Lei na Câmara dos 
Deputados e do Senado, é preci-
so considerar que o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) questionou 
a constitucionalidade do decreto, 
referendando parecer da Procura-
doria Geral da República”, frisa. 
Assim, seria necessária uma Pro-
posta de Emenda Constitucional 
para legitimar a medida.

De acordo com os dados do 
Instituto Ideia, 45% dos brasilei-
ros são a favor da privatização dos 
Correios e 35% são contrários. 
Por outro lado, uma pesquisa feita 
em fevereiro deste ano pelo Insti-
tuto Paraná Pesquisa, revelou que 
50,3% disseram ser contra a venda 
da empresa, e 43,1%, favoráveis.

Comércio 
carioca aposta 
em alta no
Dia dos Pais

O comércio carioca espera 
vender mais 1,5% no Dia dos 
Pais, que junto com o Dia da 
Criança e do Natal são as datas 
comemorativas mais importantes 
para o setor no segundo semestre 
do ano.

A estimativa é do Clube de Di-
retores Lojistas do Rio de Janeiro 
(CDL-Rio) e do Sindicato dos Lo-
jistas do Comércio do Município 
do Rio de Janeiro (SindilojasRio), 
que juntos representam mais de 
30 mil estabelecimentos comer-
ciais.

De acordo com Aldo Gonçal-
ves, presidente das duas entidades, 
o comércio varejista carioca espera 
que o Dia dos Pais seja a primeira 
data comemorativa do comércio 
a registrar resultado positivo. To-
das as anteriores (Páscoa, Dia das 
Mães e Dia dos Namorados) tive-
ram desempenho negativo.

O presidente do CDL-Rio e do 
SindilojasRio estima que o preço 
médio dos presentes por pessoa 
deve ficar entre R$ 120 e R$ 150.

Câmara aprova 
projeto de 
grilagem
de terras

A Câmara dos Deputados 
aprovou o texto-base da proposta 
que aumenta o tamanho de terras 
da União passíveis de regulariza-
ção sem vistoria prévia, bastan-
do a análise de documentos e de 
declaração do ocupante de que 
segue a legislação ambiental (PL 
2633/20). Foram 296 votos a 136. 
A votação de destaques ao texto 
continuava ao final da noite des-
ta terça, com poucas chances de 
mudança.

A oposição obstruiu os traba-
lhos por entender que as regras 
favorecem a grilagem de terras. 
A proposta não passa da regula-
rização do crime de grilagem de 
65 milhões de hectares de terras 
públicas entregues ao latifúndio, 
denunciou, em julho, Kelli Ma-
fort, da Coordenação Nacional 
do MST.

O PL passa de 4 para 6 mó-
dulos fiscais o tamanho da pro-
priedade ocupada que poderá 
ser regularizada com dispensa 
de vistoria pelo Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra).

Fernando Frazão/ABr
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Por Marcos 
Espínola

H á um ano e 
quatro meses 
que estamos li-

dando com esse vírus tão 
letal que, só no Brasil, já 
ceifou a vida de mais de 
550 mil pessoas. As no-
tícias sobre mortes, dra-
mas de famílias inteiras, 
falta de oxigênio, vacina, 
entre outras coisas, nos 
consomem diariamente. 
Na outra direção, os jo-
gos olímpicos e as histó-
rias de superação sempre 
trazem boas energias, nos 

dando a possibilidade de 
respirar novos ares e, aci-
ma de tudo, nos depara-
mos com bons exemplos 
de fair play, que significa 
jogo justo, o que muitas 
vezes falta em nosso país.

Sem dúvida a cobertura 
da imprensa sobre a pan-
demia é essencial para in-
formar a população, já que 
há uma notória carência de 
campanhas informativas 
por parte dos governos. 
Por mais questionável que 
seja aos olhos dos mais crí-
ticos, o acompanhamen-
to da média móvel tanto 
de novos casos quanto de 

óbitos se faz necessária 
para que a sociedade tenha 
a mínima noção do que 
está ocorrendo. Mesmo 
assim, festas clandestinas 
continuam e aglomerações 
são flagradas diariamente, 
colaborando com a trans-
missão do vírus.

Como tudo hoje em dia 
é politizado no Brasil, há 
aqueles que dizem que a 
mídia supervaloriza os fatos 
negativos, da mesma forma 
que, irresponsavelmente 
afirmam que os números 
são superdimensionados 
pelos governos locais. Em 
verdade, além do drama da 

pandemia, ninguém aguenta 
mais tanto discurso tóxico, 
seja de um lado ou de outro.

Precisamos de ar puro, 
energia positiva, e é justa-
mente isso que a olimpíada 
nos traz. A magia da “Fadi-
nha”, a menina Rayssa, de 
apenas 13 anos, encantou 
a todos e levou muitos as 
lágrimas. Fez história, tor-
nando-se a brasileira mais 

jovem a conquistar uma 
medalha olímpica. O choro 
emocionado de Ítalo Fer-
reira também simbolizou a 
superação do povo brasilei-
ro. Nordestino, da pequena 
cidade de Baía Formosa, no 
Rio Grande do Norte, com 
pouco mais de 9 mil habi-
tantes, o surfista também 
entra para a história como 
o primeiro da categoria a 
ocupar o primeiro lugar no 
pódio olímpico.

Esses são apenas dois 
exemplos de muitos que 
ainda se apresentarão. Co-
mo sempre acontece, a cada 
dia de competição somos 

brindados com grandes 
histórias, conquistas emo-
cionadas e, acima de tudo, 
mensagens positivas, dentre 
elas, a principal que é o fair 
play que não só precisamos, 
mas almejamos.

Fica o desejo de que, ao 
passar tudo isso, possamos 
ser gratos por estarmos vi-
vos, conscientes para nos 
tornamos seres humanos 
melhores e com olhar mais 
justo perante nossos seme-
lhantes.

Marcos Espínola é  
advogado criminalista  

e especialista em segurança pública.
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Construção do Estado Nacional: da existência à consciência

Pausa para o fair play

Por Felipe Quintas 
e Pedro Augusto 
Pinho

A Organização das 
Nações Unidas 
para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (Unes-
co), no conjunto das “Mo-
nografias sobre a Educação 
de Base”, editou em Paris, 
em 1957, a pesquisa “O 
analfabetismo no mundo 
em meados do século XX” 
(“L’analphabétisme dans le 
monde au milieu du XXe. 
siècle”). Neste trabalho nos 
informava que os adultos 
analfabetos correspondiam 
a 44% da população adulta 
existente à época.

Também ficava nítida a 
expressiva correlação entre 
a alfabetização, a urbaniza-
ção e a industrialização. A 
industrialização enfatiza-
va a “utilização crescente 
dos meios mecânicos e de 
energia não animal para (...) 
aumentar a eficácia na ex-
tração e transformação das 
riquezas naturais e (promo-
ver) a distribuição dos pro-
dutos assim obtidos”.

Recordemos o avanço 
científico e tecnológico da 
humanidade, que permi-
tiria, quatro anos após es-
ta publicação da Unesco, 
a viagem de Yuri Gagarin 
(1934–1968) ao espaço, 
em 12 de abril de 1961. De 
vivermos na era termonu-
clear, expressão de Darcy 
Ribeiro, e no mundo da in-
formação, da cibernética.

A compreensão sistêmica 
é evidente. Nos conceitos 
que utilizamos nesta série, 
significa afirmar que a cons-

ciência, que passaremos a 
discorrer nos próximos ar-
tigos, está intimamente im-
bricada com a existência, ou 
melhor descrevendo, com 
as condições da existência.

No ambiente de enor-
me desigualdade, como se 
observa e vem sendo estu-
dado, da sociedade brasilei-
ra, agir conjuntamente nos 
fatores determinantes da 
existência é condição para o 
sucesso da consciência. Es-
pecialmente no mais difícil 
entendimento: a consciên-
cia política que corre junto 
à consciência história.

O grande mestre, intér-
prete do Brasil, Milton San-
tos alertou: “Não importa 
que, diante da aceleração 
contemporânea, e graças 
ao tropel dos acontecimen-
tos, o exercício de repensar 
tenha de ser heroico. Essa 
proibição do repouso, es-
sa urgência, esse estado de 
alerta exigem da consciên-
cia um ânimo, uma disposi-
ção, uma força renovadora” 
(Milton Santos, A Nature-
za do Espaço, Hucitec, SP, 
1996).

O doutor em planeja-
mento urbano e diretor da 
ONG Fase, Orlando Alves 
dos Santos Junior (Práxis 
Educativa e Democracia Parti-
cipativa: a experiência da Rede 
Observatório das Metrópoles, 
in Orlando A. dos Santos 
Junior, Tatiana Dahmer Pe-
reira, Gert Peuckert e Lutz 
Brangsch, Cidade, Cultura e 
Democracia Participativa, Fase, 
Fundação Rosa Luxemburg, 
RJ, 2005) escreveu: “É cada 
vez mais generalizada a va-
lorização do conhecimento 

no mundo contemporâneo, 
sobretudo num contexto 
globalizado em que a edu-
cação se torna imprescindí-
vel para integração social, 
política e econômica dos 
indivíduos na sociedade”. 
E: “Assumindo a impos-
sibilidade da neutralidade 
científica, o que não implica 
negar a ciência ou o méto-
do científico, a produção 
de conhecimento a que nos 
referimos é aquela compro-
metida com os valores da 
democracia, da solidarieda-
de e da justiça social.”

No nosso entendimento, 
reside nesta ótica apresen-
tada por Santos Junior, ide-
ológica globalizante, a falha 
em conseguir, no processo 
da construção da cidadania, 
o indivíduo politicamente 
formado, apto à participa-
ção eficaz e amadurecida, 
com a “disposição”, “âni-
mo” e “força” como nos 
“exige” Milton Santos.

Não se trata de maior 
ou menor conteúdo e 
compromisso “científico”, 
mas da plataforma de on-
de vemos o mundo. Na 
compreensão do pensador 
Milton Santos, as pesso-
as veem o mundo a partir 
de onde nasceram. “Nos-
sa insistência sobre o pa-
pel da ideologia deriva da 
nossa convicção de que, 
diante dos mesmos mate-
riais atualmente existentes, 
tanto é possível continuar 
a fazer do planeta um in-
ferno, conforme no Brasil 
estamos assistindo, como 
também é viável realizar 
seu contrário” (Milton 
Santos, Por uma outra globa-

lização, do pensamento único à 
consciência universal, Editora 
Record, RJ/SP, 2017, 27ª 
edição).

Democracia seria o com-
parecimento periódico às 
urnas para votar em can-
didatos pré-escolhidos por 
uma burocracia partidária 
ou pela corrupção das fi-
nanças? Solidariedade se-
riam as doações beneficen-
tes episódicas, nas ocasiões 
de catástrofes ou preven-
tivas para impedir agitação 
popular? E o que pode ser 
justiça, quando seus proces-
sos de obtenção não estão 
efetivamente à disposição 
de todos?

Existência e consciência 
nos levam à prioridade e à 
indispensabilidade da Ques-
tão Nacional, que também 
orientará a conquista e a 
manutenção da soberania.

Voltemos a Milton San-
tos, na última obra citada: 
“A globalização atual é per-
versa, fundada na tirania da 
informação e do dinhei-
ro, na competitividade, na 
confusão dos espíritos e na 
violência estrutural, acarre-
tando o desfalecimento da 
política feita pelo Estado e 
a imposição de uma política 
comandada pelas empre-
sas.”

Ainda: “Crescentemente 
reunidas em cidades, ca-
da vez mais numerosas e 
maiores, e experimentando 
a situação de vizinhança, es-
sas pessoas não se subordi-
nam de forma permanente 
à racionalidade hegemônica 
e, por isso, com frequência 
podem se entregar a ma-
nifestações que são a con-

traface do pragmatismo. 
Assim, junto à busca da so-
brevivência, vemos produ-
zir-se, na base da sociedade, 
um pragmatismo mesclado 
com a emoção, a partir dos 
lugares e das pessoas juntos. 
Esse é, também, um modo 
de insurreição em relação 
à globalização, com a des-
coberta de que, a despeito 
de sermos o que somos, 
podemos também desejar 
ser outra coisa”. “O papel 
do lugar é determinante. 
Ele não é apenas um qua-
dro de vida, mas um espaço 
vivido, isto é, de experiên-
cia sempre renovada, o que 
permite, ao mesmo tempo, 
a reavaliação das heranças 
e a indagação sobre o pre-
sente e o futuro. A existên-
cia naquele espaço exerce 
um papel revelador sobre o 
mundo”.

Qual melhor reflexão que 
a do mestre Milton Santos 
sobre o que se apresen-
ta aos nossos olhos com 
a rejeição da vacina con-
tra o Covid-19, ou da falta 
de máscara protetora em 
ambientes fechados ou de 
aglomerações, como os 
exemplos do estrangeiro 
nos chegam como modelos 
ou imposições da verdade? 
Como também assistir in-
diferentes ou sem oposição 
a substituição da polícia do 
Estado pelas milícias parti-
culares, o controle dos bens 
nacionais por capitais es-
trangeiros, muitas vezes ori-
ginados de crimes como do 
tráfico de drogas e exporta-
ções de seres humanos para 
bordéis ou usos anormais 
de tarados estrangeiros?

Estamos em novo mo-
mento de crise montado 
pelo capital financeiro in-
ternacional, como já o fez 
nos anos 1970, com o pe-
tróleo, impeliu o mundo 
com as desregulações dos 
anos 1980, e impediu o res-
suscitar da economia pro-
dutiva em 2008/2010.

Não estamos cuidando 
de uma invasão neopen-
tecostal na ciência, pois a 
que mantém os privilégios, 
o controle da informação, 
a fabricação de armas de 
destruição de massa, in-
clusive as epidemiológicas, 
continuam a pleno vapor, 
e prosperando. Estamos 
apontando para a farsa de 
uma globalização que só 
tem valor, efetividade, para 
as finanças internacionais, 
como demonstram a neces-
sidade de passaportes e os 
controles migratórios.

Estamos também tra-
tando da transformação 
dos Estados Nacionais em 
agências favorecedoras de 
negócios e opressoras das 
populações pobres e revol-
tadas.

Para esta indispensável 
transformação precisou-se 
rever as condicionantes da 
existência, que exemplifica-
tivamente já tratamos, e, a 
partir de agora, propor aná-
lises, instituições e recursos 
possibilitando a formação 
da consciência.

Felipe Maruf  Quintas é doutorando 
em Ciência Política na  

Universidade Federal Fluminense.

Pedro Augusto Pinho é  
administrador aposentado.
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Energia rara e cara

Roberto Pereira D’Araujo, do Instituto Ilumina, não 
tem dúvida sobre o alto custo cobrado pela energia 

elétrica no Brasil: “A Agência Internacional de Ener-
gia, usando o método de paridade do poder de compra, 
mostra-nos que já em 2018 o Brasil era o vice-campeão de 
carestia do kW/h. Para um país de dimensões continen-
tais, líder de recursos hídricos, com vento e sol à vontade, 
é uma desonra planetária”, comenta em artigo no site do 
Sindicato dos Engenheiros de SP.

Os motivos? A transformação da eletricidade em uma 
mercadoria, que no Brasil começou em 1995. “Há algum 
sentido em mercados de base térmica, onde quem vende 
o kWh realmente os gera. Para o nosso, de grande pre-
dominância hidroelétrica e contando com reservatórios 
que ‘estocam’ energia equivalente a vários meses de con-
sumo, criar um modelo matemático que nos assemelha a 
esses mercados foi uma aventura arriscada.”

D’Araujo cita que as usinas vendem uma energia 
atribuída que pode ser muito diferente da gerada. “O 
caso mais óbvio é o das térmicas, que podem não gerar e, 
mesmo assim, vender energia.” Cita também a balbúrdia 
de órgãos responsáveis pela operação, planejamento e 
comercialização, tarefas antes concentradas na Eletrobras 
e hoje (má) distribuídas entre ONS, EPE e CCEE. Fala 
também dos encargos criados (CDE, ERR,  GSF...).

“Mas a razão estrutural do aumento está baseada em 
três realidades: 1 – Fontes de geração mais caras; 2 – Sub-
sídios sociais e estratégicos; 3 – Nem todos pagam os 
mesmos custos.”

Sigilo

Não fosse pela ameaça à liberdade de imprensa, seria 
interessante saber quem são e quanto pagam os patrocina-
dores da Jovem Pan.

Fiado só amanhã

Paulo Guedes deve, não nega, pagará quando puder (ou 
quiser). Tal máxima se aplica à dívida pública? Vencem 
nos próximos 12 meses cerca de R$ 1,2 trilhão em títulos. 
O governo pensaria em honrar, digamos, R$ 700 milhões 
e pagar o restante em suaves prestações anuais?

Rápidas

A Associação Brasileira da Propriedade Intelectual 
(ABPI) realiza o seu 41º Congresso Internacional entre 
23 e 26 de agosto, online pelo 2º ano consecutivo. O 
tema principal é “Propriedade Intelectual e a Econo-
mia Circular”. Detalhes em 2021.congresso.abpi.org.
br *** A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) reabre, a 
partir desta quarta, a Pinacoteca, a Biblioteca Blanche 
Knopf, o Cinema da Fundação e a Villa Digital *** O 
West Shopping oferece o Circuito Cultural Geek *** A 
Reserva Caiçara e o Surf  Resgate selam parceria com 
cursos para arrais amador e motonauta, sempre aos 
sábados. Informações: (21) 96464-3849 *** A Escola 
Judiciária do TRE-RJ realizará de quarta a sexta-feira o 
webinário “Reforma política e eleitoral – temas rel-
evantes para as eleições 2022”, com o apoio da OABRJ. 
A palestra magna será do presidente do TSE e ministro 
do STF, Luís Roberto Barroso. Inscrições: sympla.com.
br/webinario-reforma-politica-e-eleitoral---temas-rel-
evantes-para-as-eleicoes-2022__1287569 *** O presi-
dente do STJ, Humberto Martins, e a senadora Soraya 
Thronicke (PSL-MS) participam de “Desjudicialização 
da execução civil”, nesta quinta-feira. Mais informa-
ções: aasp.org.br/eventos

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A
Companhia  Aberta – Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF nº 33.035.536/0001-00 - NIRE: 33300103911
FATO RELEVANTE

Emissão de Debênture
João Fortes Engenharia S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), 
em atendimento ao disposto no artigo 157, § 4º da Lei n.º 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, conforme alterada, e conforme disposto na Instrução 
CVM n.º 358, de 03 de janeiro de 2002, vem comunicar seus acionistas e o 
público em geral o que segue: O Conselho de Administração da Companhia, 
em reunião realizada em 28 de maio de 2021, deliberou sobre 7ª (sétima) 
emissão de debêntures simples da Companhia, não conversíveis em ações, 
em até 3 (três) séries, da espécie quirografária a ser convolada em garantia 
real, para colocação privada, totalizando, na Data de Emissão o valor de até 
R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), nos termos da lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.” e “Emissão”); 
Número e Série da Emissão: A Emissão constitui a 7ª (Sétima) Emissão de 
Debêntures da Companhia, em até 3 (três) séries: (i) o âmbito da primeira 
série serão emitidas, no máximo, 13.000 (treze mil) debêntures, atingindo 
o montante máximo de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais). (ii) no 
âmbito da 2ª Série serão emitidas até 10.000 (dez mil) debêntures, atingindo 
o montante máximo de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). (iii) no 
âmbito da 3ª Série serão emitidas até 17.000 (dezessete mil) debêntures, 
atingindo o montante máximo de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões 
de reais). Forma de Subscrição e Integralização das Debêntures: A 
totalidade das Debêntures serão subscritas a qualquer momento, durante o 
prazo de distribuição de 720 (setecentos e vinte dias), contado da Data de 
Emissão (“Prazo de Distribuição”), a critério do Debenturista. Remuneração 
das Debêntures: Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures incidirão 
juros remuneratórios pós-fixados equivalentes a 100% da Taxa SELIC, 
acrescida da Taxa Spread de 1,49% (um inteiro e quarenta e nove décimos 
por cento) exponencial ao mês. Amortização e Resgate: O Valor Nominal 
Unitário será amortizado conforme cronograma constante da Escritura de 
Emissão, exceto nas hipóteses de Amortização Antecipada Facultativa das 
Debêntures, Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures ou ocorrência 
de qualquer Evento de Vencimento Antecipado. Prazo de Vigência e 
Vencimento: As Debêntures de cada Série terão prazo de vigência de 
48 (quarenta e oito meses), a contar da primeira data de integralização da 
respectiva Série. Os recursos obtidos com a Emissão serão utilizados para: 
arcar com os custos para registro e formalização das Garantias; quitação de 
débitos necessários ao desembaraço das Garantias que serão constituídas 
para as Debêntures; realização de melhorias no Empreendimento 
Kimberley Plain com o objetivo de instalação do condomínio; melhorias no 
Empreendimento Le Quartier com o objetivo de instalação do condomínio; 
capital de giro da Companhia, a fim de permitir a continuidade das suas 
operações. Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2021.

JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa

Diretor de Relações com Investidores

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI-
NÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA PETROPOLITANA SANTA FÉ

CNPJ 28.754.529/0001-10 / NIRE 33400055977
O Diretor Presidente da Sociedade Cooperativa PETROPOLITANA SANTA
FÉ, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os Coopera-
dos Associados para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a
ser realizada em nossa sede, porém, não havendo a condição do acon-
tecimento na própria sede devido ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será
feita por meios online, no dia 14 de agosto de 2021, em primeira convoca-
ção às 09h00min com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de
Cooperados Associados, em segunda às 10h00min com  metade mais 01
(um)do número total de Cooperados Associados e em terceira e última às
11h00min Convocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados
Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleia
Geral Extraordinária: 1- Entrada de Novos Cooperados; 2 - Eleição para o
Novo Mandato da Diretoria. Petrópolis/RJ, 04 de Agosto de 2021.

DIRETOR PRESIDENTE
ALEXANDRE DA ROCHA PIRES

ÁGUAS DA CONDESSA S.A.
CNPJ nº 37.353.051/0001-07 - NIRE 33.300.334.483

Ata de Assembleia Geral Extraordinária. 1. Hora, Data e Local: Às 8h do 
dia 26/03/2021, na sede social, na Praça Garcia nº 58, sala 213, Centro, 
Paraíba do Sul/RJ. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada 
nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, em face da presença da 
totalidade dos acionistas. 3. Mesa: Presidente: Marcio Salles Gomes; Secre-
tário: João Luiz de Siqueira Queiroz. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Ob-
servados os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes deliberações 
pela acionista presente representando a totalidade do capital social votante: 
4.1. Aprovar a alteração do endereço da sede social da Cia, passando a 
ser na Praça Garcia nº 20, Centro, Paraíba do Sul/RJ, CEP: 25850-000. 5. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere 
esta Assembleia, sob a forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º da Lei 
das S.A., a qual foi lida, aprovada e assinada. 6. Assinaturas: Marcio Salles 
Gomes, Presidente. João Luiz de Siqueira Queiroz, Secretário. Saneamento 
Ambiental Águas do Brasil S.A., Acionista presente. Confere com o original 
lavrado em livro próprio. Paraíba do Sul, 26/03/2021. Marcio Salles Go-
mes - Presidente; João Luiz de Siqueira Queiroz - Secretário. Jucerja nº 
4057488 e data de 29/04/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

MPEs foram responsáveis  
por 71,8% de empregos criados

Micro e pequenas 
empresas têm 
sido as grandes 

responsáveis pela recu-
peração de empregos no 
Brasil. De acordo com le-
vantamento feito pelo Se-
brae, com base em dados 
do Caged do Ministério da 
Economia, os pequenos ne-
gócios, nos últimos 12 me-
ses, apresentaram um saldo 
positivo de 2.094.812, o que 
significa 71,8% das vagas 
criadas no país. Número 
quase três vezes superior ao 
das médias e grandes que 
contrataram, entre julho 
de 2020 e julho de 2021, 
717.029 trabalhadores.

Apenas no mês de ju-
nho de 2021, as MPE 
apresentaram um total de 
871.197 admissões con-
tra 654.801 desligamen-
tos, resultando em um 
saldo positivo de 216.396 
empregos gerados. Esse 
montante equivale a 70% 
do total de empregos em 
todo território nacional. Já 
as médias e grandes em-
presas (MGE), realizaram 
663.993 admissões contra 
596.048 desligamentos, re-
sultando em um saldo po-
sitivo de 67.945 empregos, 
o que equivale a 21,9% do 
total de empregos gerados 
no Brasil.

Os pequenos negócios 
que mais criaram novos 
postos de trabalho, no mês 
de junho, são os que atu-
am no setor de serviços, 
um dos mais afetados pe-
la pandemia do coronaví-
rus. Nesse período, essas 
empresas criaram 87,2 mil 
novas vagas, seguidas pela 
do comércio com 63,2 mil, 
indústria da transformação 
com 30,9 mil, construção 
civil com 26,4 mil e agro-
pecuária com 5,9 mil. To-
dos os setores das MPE 
apresentaram resultado 
positivo, diferentemente 
do que ocorreu nas MGE, 
que fecharam cerca de seis 

mil vagas na construção 
civil.

Já os indicadores Indus-
triais, da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI), 
mostram que a indústria fe-
chou o primeiro semestre 
de 2021 melhor que antes da 
pandemia. A Utilização da 
Capacidade Instalada (UCI) 
cresceu novamente em ju-
nho e se encontra no maior 
patamar desde 2013. São dois 
meses consecutivos de alta e 
quatro meses de UCI acima 
de 80%. O emprego indus-
trial segue acumulando altas. 
Com o resultado de maio, 
são 11 meses consecutivos 
de crescimento.

Economia de R$ 1,4 bi com trabalho remoto na pandemia

O governo federal 
economizou R$ 
1,419 bilhão com 

o trabalho remoto de ser-
vidores públicos durante a 
pandemia da Covid-19. O 
levantamento do Ministério 
da Economia (ME), divul-
gado nesta terça-feira, anali-
sa a redução dos gastos em 
cinco itens de custeio entre 
os meses de março de 2020 
e junho de 2021: diárias; 
passagens e despesas com 
locomoção; serviços de 
energia elétrica; serviços de 
água e esgoto; e cópias e re-
produção de documentos.

“A transformação digi-
tal dos serviços públicos 

possibilitou que, mesmo 
durante a pandemia, os 
cidadãos brasileiros não 
deixassem de ser atendi-
dos em razão do traba-
lho remoto dos servido-
res públicos decorrente 
das restrições sanitárias”, 
afirma o secretário espe-
cial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital 
do ME, Caio Mario Paes 
de Andrade. Atualmente, 
mais de três mil serviços 
já são digitais, de forma 
que as pessoas não preci-
sem sair de casa para se-
rem atendidas. “Esses re-
cursos economizados nos 
gastos de custeio poderão 

ser utilizados pelos órgãos 
em atividades finalísticas, 
para atender melhor o ci-
dadão”, complementa o 
secretário especial.

A experiência positiva 
com o trabalho remoto rea-
lizado durante a pandemia é 
um incentivo para a adesão 
dos órgãos do poder públi-
co ao Programa de Gestão 
(PG), que permite a imple-
mentação do teletrabalho. 
Atualmente, cerca de 190 
mil servidores estão traba-
lhando de forma remota, o 
que representa aproximada-
mente 32% do total de ser-
vidores ativos do Executivo 
federal. Com a implantação 

do teletrabalho, existe a pos-
sibilidade de manutenção 
de parte desses servidores 
nesse modelo, aproveitando 
as oportunidades geradas 
e que devem permanecer 
no período pós-pandemia. 
O Programa de Gestão au-
menta a produtividade e a 
qualidade das entregas e re-
duz as despesas de custeio 
com água, esgoto e energia 
elétrica, por exemplo. A ini-
ciativa também representa 
uma mudança de cultura ao 
substituir controle de frequ-
ência por controle de pro-
dutividade, o que contribui 
para aprimorar a qualidade 
do serviço público. 

Dívidas de precatórios da União chega a R$ 90 bi em 2022 

O presidente da Câ-
mara dos Depu-
tados, Arthur Lira 

(PP-AL), negou nesta terça-
feira (3) que a proposta de 
emenda constitucional a 
ser encaminhada pelo Po-
der Executivo para ampliar 
a possibilidade de parcela-
mento de precatórios seja 
calote. Segundo ele, a pre-
visão para o pagamento de 
dívidas de precatórios da 
União chega a R$ 90 bilhões 
em 2022 e não há como pa-

gar esse valor sem estourar 
o teto de gastos. Em 2021, 
o valor foi de R$ 55 bilhões.

“Não queremos romper 
o teto, e o Brasil não pode 
dar calote. A ideia da PEC 
é ajustar esses pagamentos 
e fazer um parcelamento 
com o restante dos débi-
tos. [Esse valor de R$ 90 
bilhões] engessa e estraga o 
Orçamento e as contas pú-
blicas”, disse Lira.

Segundo a Agência Câma-
ra de Notícias, o presidente 

da Câmara também negou 
que a votação dessa PEC in-
clua o novo programa social 
para substituir o Bolsa Fa-
mília. Segundo ele, isso não 
está previsto na proposta do 
governo. Lira afirmou que o 
novo programa será apresen-
tado via Medida Provisória 
com um valor aproximado 
de R$ 300.

Lira informou ainda 
que os trabalhos legislati-
vos deste semestre serão 
focados na aprovação das 

reformas estruturantes e 
de projetos importantes. 
Segundo ele, nesta semana 
pode ser votada a proposta 
que estabelece critérios pa-
ra a regularização fundiária 
de imóveis da União, in-
cluindo assentamentos (PL 
2633/20).

Ele quer votar ainda esta 
semana a proposta que per-
mite a privatização dos Cor-
reios e a MP 1045, que trata 
do primeiro emprego para 
jovens aprendizes.
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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.

Aumenta o consumo  
de vinhos nas favelas

Venda de espumantes brasileiros bate recorde

Pesquisa realizada pe-
lo Outdoor Social 
Inteligência, instituto 

de pesquisas especializado 
na classe C, traz indício de 
que os vinhos estão ganhan-
do espaço nas maiores fave-
las do Brasil. Segundo o le-
vantamento, o vinho está na 
prioridade de compra de be-
bidas alcóolicas, correspon-
dendo a 34% dos entrevista-
dos, tornando-se o segundo 
lugar no rol de bebidas mais 
consumidas. A cerveja, lide-
ra, com 76% de preferência 
dos entrevistados.

A vodca também figura 
na lista, ocupando o terceiro 
lugar, representado por 27% 
dos entrevistados. Em segui-
da, o uísque, com 13%. Me-
tade dos entrevistados (50%) 
afirmaram que compram 
bebidas alcóolicas eventual-
mente, ou seja, sem uma fre-
quência definida. Quanto ao 
local de compra, 59% dizem 
fazer as compra em bares e 
mercados da comunidade. 
Em seguida, o local de com-
pra são as adegas, que estão 
cada dia mais populares nas 
periferias: 19% dos entrevis-
tados afirmaram ser consu-
midores deste perfil de esta-
belecimento comercial.

A pesquisa foi aplicada a 
435 pessoas maiores de 18 
anos de comunidades dos 
municípios de Porto Ale-
gre, Curitiba, São Paulo, Rio 
de janeiro, Belo Horizonte, 
Brasília, Salvador, Recife, 
Fortaleza, São Luís e Belém. 
O perfil dos entrevistados é 
misto: 50% homens e 50% 
mulheres. A maior faixa 
etária é dos 30 aos 39 anos, 
correspondendo a 35%, em 
seguida, 27% têm entre 18 e 
29 anos; 22% possuem en-
tre 40 e 49 anos, 16% estão 
a faixa de 50 anos ou mais.

Já levantamento da Evi-
no, varejista virtual da bebi-
da, apontou que a geração X 
(nascidos entre 1965 a 1980) 
é a principal compradora de 
vinhos no Brasil, represen-
tando 40% dos consumi-

dores, seguida pelos Baby 
Boomers (nascidos de 1945 
a 1964), que somam 20%.

A empresa levantou da-
dos referentes ao primeiro 
semestre de 2021 e de 2020. 
A geração Y ou Millen-
nials (de 1981 a 1995), são 
30% da base; e a geração Z 
(1996/2015), que compõe 
3,5%. No entanto, apesar de 
ficar em último lugar, a ge-
ração Z é a que apresentou 
maior aumento no número 
de garrafas compradas no 
período avaliado, com um 
crescimento de aproxima-
damente 30% (87.216 no 
primeiro semestre deste ano 
contra 68.237 mesmo perío-
do em 2020), totalizando um 
– os Baby Boomers ficaram 
em segundo lugar, com um 
aumento de 5%.

Comparando a base de 
clientes de cada uma das ge-
rações no primeiro semes-
tre de 2021, a Evino perce-
beu que nas duas primeiras, 
compostas por pessoas 
agora com no mínimo 40 
ou 41 anos, há uma grande 
diferença entre a quantidade 
de homens e mulheres ca-
dastrados.

Entre os Baby Boomers, 
75% dos clientes são ho-
mens e apenas 25% mu-
lheres – em se tratando de 
garrafas compradas nesta 
geração, a distinção cai para 
72% e 28%, respectivamen-
te. Apesar da grande dife-
rença entre os gêneros, 44% 
das compras de espumantes 
e 37% dos rosés entre os 
Baby Boomers foram feitas 
por elas. Já 74% dos tintos 
e 65% dos brancos foram 
comprados pelos homens.

Na geração X a diferen-
ça se mantém elevada, com 
64% da base sendo repre-
sentada por homens e 36% 
por mulheres – em relação 
à quantidade de rótulos 
comprados por cada um, a 
proporção fica em 61% e 
39%, respectivamente. Aqui 
também é possível notar o 
interesse do público femini-

no pelos espumantes e pelos 
rosés – 50% e 47% das com-
pras de espumantes e rosés, 
nesta ordem, entre a geração 
X foram feitas por mulheres. 
Por sua vez, 64% e 54% dos 
tintos e brancos, respectiva-
mente, foram comprados 
pelos homens.

A equidade começa a apa-
recer na geração Millennials, 
com 57% e 45% da base de 
clientes sendo representada 
por homens e por mulheres. 
Na mesma ordem, a propor-
ção das garrafas compradas 
vai para 55% e 45%, dimi-
nuindo ainda mais a distân-
cia. Com o maior equilíbrio 
da base de clientes, é possível 
notar um balanceamento en-
tre os tipos de vinhos com-
prados pelos Millennials: 
52% dos espumantes, 53% 
dos rosés e 50% dos bran-
cos foram comprados pelas 
mulheres, enquanto 57% 
dos tintos foram comprados 
pelos homens. Na geração 
Z, a base de clientes é dividi-
da igualmente em 50% ho-
mens e mulheres, com uma 
pequena diferença entre os 
rótulos comprados – 51% 
das garrafas compradas pela 
GenZ foram por mulheres. 
Em relação à quantidade 
de garrafa comprada por 
tipo de vinho, 50% dos es-
pumantes, 58% dos rosés, 
57% dos brancos e 50% dos 
tintos foram adquiridos por 
elas.

A quantidade de garrafas 
vendidas por estado tam-
bém variou de geração para 
geração, ainda que as pra-
ças principais sejam quase 
sempre as mesmas. Entre 

os Baby Boomers, São Pau-
lo ficou em primeiro lugar, 
seguido pelo Rio de Janeiro, 
Minas Gerai , Rio Grande 
do Sul e Paraná. Em rela-
ção ao mesmo período em 
2020, a ordem permaneceu 
a mesma, porém o estado 
com maior crescimento nas 
compras foi Minas Gerais, 
com um aumento de 24%. 
Na geração X, a sequência 
permanece quase a mesma, 
com a inversão entre Minas 
Gerais, que apresentou um 
crescimento de 24% em re-
lação ao ano passado e ficou 
em segundo lugar. Entre as 
quatro gerações, esta é a que 
mais comprou no período 
analisado, seguida pelos Ba-
by Boomers.

Entre os meses de janeiro 
a março, a venda dos bran-
cos aumentou, enquanto no 
ano anterior o espumante 
teve uma repercussão mais 
positiva entre os consumi-
dores. Sendo destaque em 
todas as análises, a geração 
Z teve um acréscimo con-
siderável no consumo de 
espumantes entre janeiro e 
fevereiro, com um aumento 
de 80% e 71%, respectiva-
mente.

Analisando os dados de 
consumo, em 2021, a uva 
Tempranillo ocupou o pri-
meiro lugar em todos os 
grupos, na sequência Mal-
bec, Pinot Noir e por fim, 
Cabernet Sauvignon. A 
quinta colocada variou entre 
as gerações – os Baby Boo-
mers ficaram com a Primiti-
vo, a geração X e a Z com a 
Sangiovese, e os Millennials 
com Chardonnay.

De janeiro a junho 
deste ano, a venda 
de vinhos finos bra-

sileiros praticamente alcan-
çou o volume registrado em 
todo 2019. Se comparado ao 
mesmo semestre de 2020, o 
crescimento foi de 41,15%, 
passando de 10,8 mi de litros 
para 15,2 mi de litros. Os es-
pumantes também estão em 
alta, com destaque para o ti-
po brut com 3,7 mi de litros, 
o correspondente a 52,03% 
de incremento se compara-
do ao mesmo período do 
ano passado. Os moscatéis 
tiveram alta de 43,30% che-
gando a um volume de 2,4 
mi de litros. Já o suco de 
uva, que vinha amargando 
queda, retoma as vendas 
com um discreto crescimen-
to de 3,56% com 77,7 mi de 
litros. Os dados oficiais são 
da União Brasileira de Vi-
tivinicultura (Uvibra), com 
base no Sistema de Cadastro 
Vinícola da Secretaria Esta-
dual da Agricultura, Pecuária 
e Desenvolvimento Rural do 
Rio Grande do Sul.

Nunca antes na história 
da vitivinicultura brasileira 
se vendeu tanto vinho e es-

pumante para o mercado 
interno, o que anima o setor 
que, encontrou na pandemia 
do coronavírus, uma grande 
oportunidade de ser conhe-
cido, degustado e aprovado 
pelos próprios brasileiros. O 
presidente da Uvibra, Deu-
nir Argenta, comemora o 
momento, apostando num 
futuro ainda mais promissor. 
“Estamos colhendo o que 
plantamos há muitas safras. 
Não é por acaso que o vinho 
brasileiro vive este reconhe-
cimento pelos próprios bra-
sileiros. Muito investimento 
foi feito, o que proporcionou 
uma grande transformação 
nos últimos dez anos”, desta-
ca. “Aprendemos, depois de 
muita tentativa e erro, além 
de estudos, que tudo começa 
no vinhedo e é a partir dele 
que o nosso vinho vem con-
quistando cada vez mais con-
sumidores”.

Segundo Argenta, o vinho 
brasileiro conquistou a con-
fiança dos canais de venda e 
dos consumidores. A amplia-
ção dos pontos de comercia-
lização, a melhor distribuição, 
o preço justo, a diversidade 
e a qualidade dos vinhos, es-

pumantes e do suco de uva 
nacional contribuíram para 
o momento vivido que, de 
acordo com ele, não apenas 
deve se manter como evoluir, 
assim como os melhores vi-
nhos.

Exportações

De acordo com a Uvi-
bra, não é só no mercado 
interno que os vinhos finos, 
os espumantes e o suco de 
uva nacional comemoram 
os resultados alcançados 
no primeiro semestre de 
2021. Apesar do volume 
ser muito menor do que é 
comercializado no Brasil, 
percentualmente o cresci-
mento foi maior em relação 
às exportações. O suco de 
uva, por exemplo, que no 
ano passado teve um de-
sempenho negativo, lidera a 
disparada com um aumento 
de 261,95%, passando de 
312 mil litros nos primeiros 
seis meses de 2020 para 1,1 
milhão de litros este ano. Na 
segunda posição de cresci-
mento vem os vinhos finos 
com 161,17%, chegando a 
3,6 milhões de litros. Mesmo 

na terceira posição, os espu-
mantes também ampliaram 
presença no exterior com 
um aumento de 38,08%, 
chegando a 340 mil litros. 
Os dados oficiais são do Co-
mex Stat, que é o sistema de 
divulgação de estatística de 
comércio exterior do Brasil, 
produzidas pelo Ministério 
da Indústria, Comércio Ex-
terior e Serviços (MDIC).

“É um volume muito bai-
xo se comparado aos impor-
tados que ocupam espaço 
no Brasil, mas mesmo assim 
precisamos comemorar. Es-
tamos avançando tanto no 
Brasil quanto no exterior e 
isso prova que o mercado 
consumidor percebe a qua-
lidade da nossa produção e 
aprova”, avalia Argenta. A 
maior remessa foi de vinhos 
finos para o Paraguai com 3,1 
milhões de litros, seguido por 
304 mil litros de espuman-
tes para os Estados Unidos 
e 300 mil litros de suco de 
uva para a China. Nesses seis 
meses, as vinícolas brasilei-
ras registraram remessas de 
vinhos finos para 55 países, 
espumantes para 36 países e 
suco de uva para 42 países.

Excesso de trabalho 
na semana expõe 
motoboys a acidentes 

Estudo realizado com 
exclusividade pela 
Fundação Instituto 

de Pesquisas Econômicas 
(Fipe) durante os dois dias 
do Pit Stop do Programa 
Motofretista Seguro, do 
Detran.SP, revela que 60% 
dos moto entregadores já 
sofreram acidentes durante 
o serviço e 64% trabalham 
mais de cinco dias na sema-
na. Ao todo, foram realiza-
das 602 entrevistas com os 
participantes do evento.

“O objetivo da pesquisa 
foi verificar suas condições 
de trabalho para dar o devi-
do amparo a uma categoria 
profissional que tanto tem 
contribuído com a popula-
ção durante a pandemia”, 
destaca Neto Mascellani, 
presidente do Detran.SP.

Para Luiz Natal Rossi, 
pesquisador da Fipe que 
coordena as atividades da 
parceria entre a fundação 
e o Programa Motofretista 
Seguro, o estudo pode cor-
roborar com uma coleta de 
dados mais ampla, a fim de 
viabilizar melhores condi-
ções de trabalho para esses 
condutores.

Acidentes

“É preciso analisar que 
embora seja uma pesquisa 
preliminar de cunho social, 
feita com o público mui-
to específico, temos uma 
amostra da situação de ris-
co que os motofretistas es-
tão expostos. Dos 60% que 
revelaram envolvimento em 
acidentes de trânsito, 32% 
consideraram que foram 
ocorrências graves”, ressal-
ta Natal.

Dos motofretistas que 
afirmaram que já se aciden-
taram, 30% ficaram afasta-
dos de seis meses a um ano. 

E o trabalho de entrega é a 
principal fonte de renda dos 
entrevistados. 91% traba-
lham para aplicativos e 67% 
trabalham mais de oito ho-
ras por dia.

O trabalho informal é 
outro ponto relevante na 
pesquisa: 92% não possuem 
carteira assinada e 58% se-
quer tem a Carteira de Tra-
balho e Previdência Social.

Jairo Pimentel Júnior, 
pesquisador da Fipe que 
coordena pesquisas sociais 
sobre perfil socioeconômi-
co e condições de trabalho 
dos motofretistas, reforça 
que, embora a maioria te-
nha uma jornada de mais 
de oito horas por dia, os en-
trevistados gostam do que 
fazem.

“Temos um resultado 
que 66% estão satisfeitos 
ou muito satisfeitos com o 
trabalho de motofretista. 
Mais importante do que a 
quantidade de dias, a jor-
nada em horas parece se 
mostrar mais relevante para 
aumentar ganhos. E quem 
considera que tem bons ga-
nhos estão mais satisfeitos, 
mesmo se trabalharem até 
cinco dias da semana”.

De acordo com os novos 
dados do Infosiga SP, siste-
ma do Governo do Estado 
gerenciado pelo programa 
Respeito à Vida e Detran.
SP, o Estado de São Pau-
lo registrou aumento de 
6,9% entre janeiro a junho 
de 2021 na comparação 
com o mesmo período do 
ano passado. Foram 38.924 
ocorrências ante 36.420 em 
2020.

Já acidentes fatais envol-
vendo motos resultaram 
em 148 óbitos no primei-
ro semestre de 2021 e 146 
nos seis primeiros meses de 
2020 (aumento de 1,3%).

Marcelo Casal Junior/ABr

Arquivo/ABr
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Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra
33.673.294/0001-71

Assembleia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

A Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, convoca os
associados, nos termos do Estatuto e do Regulamento vigentes, para com-
parecerem à Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 17 de
agosto de 2021, terça-feira, às 10:00 horas em 1ª convocação e às 10:30
horas em segunda e última convocação, no Auditório da Liga de Defesa
Nacional – LDN / RJ, Avenida Augusto Severo, 8, sala 304 – Glória – Rio de
Janeiro – RJ, entrada lateral pela Rua Teixeira de Freitas 5 - Lapa, para
deliberar sobre a aprovação de alterações no Estatuto da ADESG.

Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2021
Prof. Dr. Antonio Carlos Alonso Del Negro

Presidente

SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
(S/A fechada, em Recuperação Judicial)

CNPJ Nº 02.735.385/0001-60 NIRE 33.3.0026105-2
Edital de Segunda Convocação. Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciário”) na 
qualidade de representante da comunhão dos titulares das debêntures integrantes da 
2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da 
espécie com garantia real, para distribuição pública com esforços restritos de distri-
buição, da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. (“Debenturistas”, 
“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), convoca os Debenturistas a se reunirem, 
para a Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), nos termos do Art. 124, §1º, in-
ciso I, do Art. 71, § 2º, da Lei nº 6.404/76, conforme em vigor (“Lei das S/A”), e da 
Cláusula XI do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, 
para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia Con-
cessionária de Transporte Ferroviário S.A.”  celebrado em 27/11/14, conforme aditado 
(“Escritura de Emissão”) e da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14/04/20, a ser 
realizada de forma exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Cisco 
Webex, em 2ª convocação, no dia 31/08/21, às 14h, sendo o acesso disponibiliza-
do individualmente para os Debenturistas devidamente habilitados nos termos deste 
edital, com voto proferido exclusivamente através da participação em AGD através do 
acesso indicado, a fim de deliberar na Ordem do Dia, as seguintes matérias: (i) 
Declarar o Vencimento antecipado da Emissão, em decorrência do Evento de Inadim-
plemento ensejado pelo pedido de Recuperação Judicial da Emissora, em 07/06/21, 
que tramita nos autos de nº 0125467-49.2021.8.19.0001, perante a 2ª Vara Empresarial 
da Comarca do Rio de Janeiro- RJ (“Pedido de RJ” e “RJ”), conforme disposto nas 
cláusulas 6.1.1 caput e item (iii) e 6.2.1 e seguintes da Escritura de Emissão; (ii) Apro-
var a contratação de assessor legal, conforme propostas, que serão disponibilizadas 
aos Debenturistas mediante pedido por e-mail ao contecioso@pentagonotrustee.
com.br e envio dos documentos comprobatórios de sua titularidade, para a defesa 
dos interesses dos Debenturistas no âmbito da RJ e de qualquer processo judicial 
ou extra judicial envolvendo a execução do crédito decorrente da Emissão no âmbito 
da RJ, e/ou excussão de todas as Garantias da Emissão (“Excussão das Garantias 
da Emissão”) caso vencida antecipadamente (“Assessor Legal da RJ”), ressalva-
do o processo de nº 0082778-24.2020.8.19.0001-05, que tramita perante a 2ª Vara 
Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro – RJ (“Processo Supervia”), 
assim como os seus demais processos conexos e/ou incidentais decorrentes, que já 
possuem assessor legal contratado conforme AGD de 03/11/20; (iii) Ratificar todos os 
atos praticados pelo Agente Fiduciário (os quais serão disponibilizados aos Deben-
turistas mediante pedido por e-mail ao contecioso@pentagonotrustee.com.br e 
envio dos documentos comprobatórios de sua titularidade), em defesa dos interesses 
dos Debenturistas, no âmbito da RJ e do Processo Supervia, até a data desta  AGD, 
seja em primeira ou segunda convocação, assim como suas possíveis reaberturas; 
(iv) Aprovar, caso seja aplicável na data de deliberação desta AGD, possível Excussão 
das Garantias da Emissão, assim como as medidas a serem tomadas para Excus-
são das Garantias da Emissão, caso aprovada, as quais deverão ser enviadas pelo 
Assessor Legal da RJ, após sua contratação, ao Agente Fiduciário, que enviará para 
conhecimento dos Debenturistas, mediante pedido por e-mail ao contecioso@pen-
tagonotrustee.com.br e envio dos documentos comprobatórios de sua titularidade; 
e (v) Autorizar o Agente Fiduciário, para em conjunto com a Emissora, adotar todas as 
providências e praticar todos os atos necessários para o cumprimento integral das de-
liberações referentes aos itens da Ordem do Dia. Em razão da situação de calamidade 
pública, visando a segurança de todos, em linha com a IN DREI nº 79, de 14/04/20 
e Instrução CVM Nº 625 de 14/05/20, naquilo que aplicável a AGD será realizada 
exclusivamente por meio da plataforma eletrônica Cisco Webex, cujo acesso 
será disponibilizado pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem por correio 
eletrônico para contencioso@pentagonotrustee.com.br os documentos de 
representação até o horário de início da Assembleia. Para os fins acima, serão 
aceitos como documentos de representação: a) participante pessoa física – có-
pia digitalizada de documento de identidade do Debenturista; 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 Debenturistas; e b) demais participantes – cópia 
digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado 
de documento societário que comprove a representação legal do Debenturistas, e 
cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso re-
presentado 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 Debenturista. RJ, 04/08/21. Pentágono S.A. DTVM

YENI PARTICIPAÇÕES, GESTÃO E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/ME nº 41.383.756/0001-44 - NIRE 33.3.0033738-5

Ata de AGE em 26/07/21. 1. Data, Hora e Local: No dia 26/07/21, às 12h, 
na sede da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1804, Centro/RJ. 2. Pre-
sença: Acionista representando a totalidade do capital social da Cia., con-
forme evidenciado no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia. 
3. Convocação e Publicações: Dispensada a convocação prévia consoante 
o disposto no Art. 124, §4°, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das 
S.A.”), em razão da presença de acionista representando a totalidade do 
capital social da Cia. 4. Mesa: Presidente: Marcelo Duarte; Secretária: Mary 
Chaves Tenório. 5. Ordem do Dia: Discutir e deliberar a respeito da emis-
são privada de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 
quirografária e séria única. 6. Deliberação Tomada: Instalada a assembleia, 
a acionista aprovou, sem quaisquer ressalvas ou restrições a emissão pri-
vada, pela Cia., de debêntures simples, não conversíveis em ações, da es-
pécie quirografária e em série única, com as seguintes características bási-
cas: a) destinação dos recursos: os recursos obtidos por meio da emissão 
serão destinados ao custeio das atividades da emissora e investimento em 
suas subsidiárias; b) valor total da emissão: R$3.000.000,00; c) quantida-
de de debêntures e número de séries: 300 debêntures, em série única; d) 
valor nominal unitário: R$10.000,00; e) data base da emissão: 26.07.21; f) 
data de vencimento: 26.07.26; g) forma e tipo: nominativas, escriturais, sem 
emissão de cautelas ou certificados, não conversíveis; h) formas de subs-
crição e pagamento: as debêntures serão subscritas de forma privada pela 
Frekans Participações S.A. até a data de vencimento, e são integralizadas 
nesta data, sendo certo que as debêntures que não forem subscritas pelo 
debenturista até a data de vencimento serão canceladas; (i) espécie: as 
debêntures serão da espécie quirografária; (j) remuneração das debêntu-
res: as debêntures não farão jus a remuneração; (k) preço de subscrição: 
as debêntures serão subscritas pelo seu valor nominal unitário; (l) local de 
pagamento: os pagamentos a que o debenturista fizer jus serão efetuados 
por meio de transferência eletrônica disponível – TED ou qualquer outra 
forma de transferência eletrônica de recursos autorizada pelo BACEN, para 
a conta corrente informada pelo debenturista; (m) prorrogação de prazos: 
considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qual-
quer obrigação até o primeiro dia útil subsequente, sem nenhum acréscimo 
aos valores a serem pagos; (n) publicidade: todos os atos e decisões de-
correntes da emissão que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses 
do debenturista, deverão ser obrigatoriamente comunicados na forma de 
avisos, no DOERJ e na edição regional de jornal de grande circulação usu-
almente utilizado pela Cia. para as suas publicações, bem como por meio 
de notificações ao debenturista; (o) negociação: as debêntures não serão 
registradas para negociação em sistema organizado. A administração da 
Cia. está autorizada e instruída a prontamente tomar todas as providências 
para firmar, em conformidade com o estatuto social da Cia., os documentos 
e contratos necessários visando a efetiva implementação e formalização da 
operação de emissão de debêntures, incluindo a escritura de emissão das 
debêntures, nos termos do Anexo I a esta ata, respeitadas as condições 
básicas aprovadas. As debêntures ora aprovadas e emitidas são, neste ato, 
subscritas pela Frekans Participações S.A. e integralizadas pelo debentu-
rista nos termos do boletim de subscrição que integra a presente ata como 
Anexo II. Fica autorizada a administração da Cia. a tomar todas as medi-
das e assinar todos os documentos necessários à completa implementação 
das deliberações tratadas nesta assembleia, inclusive representando a Cia. 
perante repartições públicas para efetivação das inscrições e baixas cadas-
trais necessárias. 7. Encerramento e Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais 
havendo a tratar e na ausência de manifestação por qualquer dos presen-
tes, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata que, após lida 
e aprovada, foi assinada por todos os presentes. RJ, 26/07/21. Mesa: Mar-
celo Duarte - Presidente da Mesa, Mary Chaves Tenório - Secretária da 
Mesa. Acionista Presente: Frekans Participações S.A. - Marcelo Duarte 
e Mary Chaves Tenório. JUCERJA em 02/08/21 sob o nº 4252946. Bernardo 
F. S. Berwanger - Secretário Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA COOPERATIVA DOS MOTOCICLISTAS AUTONOMOS SANTUR 

EXPRESS LTDA. - CNPJ: 14.732.940/0001-80 - NIRE: 33.4.0005171-8

O Presidente da COOPERATIVA DOS MOTOCICLISTAS AUTONOMOS SAN-
TUR EXPRESS LTDA, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social, convoca os seus cooperados em dia com suas obrigações, para parti-
ciparem da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 19/08/21, na sede 
Rua Candido mendes nº 76, apto 504 - Bairro Glória, no Município do Rio de 
Janeiro - CEP: 20241-220 instalando-se, em primeira convocação, às 12hs, com 
a presença de 2/3 (dois terços) desses cooperados; em segunda convocação, às 
12hs e 30 minutos, com a presença de metade mais 1 (um) desses cooperados 
e em terceira e última convocação, às 13h, com pelos menos 25% (vinte e cinco 
por cento) desses cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia 
1 - Eleição para Presidente e Vice-Presidente, Tesoureiro , Conselho Fiscal e 
Conselho de Ética e Disciplina; 2 - Inclusão de Vagas Cooperativa; 3 – Exclusão 
Cooperados. Rio de Janeiro, 4 de agosto de 2021. Antonio Eduardo da Silva.

Lucro do Bradesco aumenta 63,2% no 2º tri
Retomada da atividade econômica e crescimento dos negócios

O lucro líquido re-
corrente ado 
Bradesco atingiu 

R$ 6,3 bilhões no segun-
do trimestre, alta de 63,2% 
na comparação anual, e R$ 
12,8 bilhões no primeiro se-
mestre de 2021, registrando 
evoluções expressivas em 
relação aos mesmos perío-
dos do ano anterior (2T20 
e 1S20). Os números foram 
divulgados nesta terça-feira 
à noite, após o fechamen-
to do mercado. A diretoria 
do banco fará nesta quarta-
feira pela manhã a telecon-
ferência de resultados para 
analistas e a imprensa. 

Segundo o relatório, a 
retomada da atividade eco-
nômica e o crescimento 
dos negócios no 2T21 im-

pulsionaram o desempenho 
das receitas de prestação de 
serviços. Destaque para a 
evolução das receitas com 
cartões, conta corrente, 
consórcios e underwriting/
assessoria financeira, que 
apresentaram crescimento 
em todos os períodos com-
parativos.

Os indicadores de renta-
bilidade acumulados (Roae 
e Roaa), registraram 18,2% 
e 1,5%, respectivamente, 
apresentando uma melho-
ra em relação ao mesmo 
período de 2020. Em rela-
ção ao trimestre anterior, 
o bom desempenho das 
receitas relativas a margem 
financeira com clientes e 
serviços, aliado à redução 
das despesas com PDD e 

despesas operacionais, con-
tribuíram para reduzir o im-
pacto decorrente do menor 
resultado obtido com as 
operações de seguros, pre-
vidência e capitalização, que 
mesmo afetado pelos efei-
tos da pandemia, atingiu o 
montante de mais de R$ 1,5 
bilhão.

 A carteira de crédito ex-
pandida apresentou cres-
cimento de 9,9% em 12 
meses e 3,0% no trimestre, 
com destaque para a for-
te aceleração da carteira de 
pessoas físicas, que apre-
sentou evolução de 21,0% 
em 12 meses e 5,7% no tri-
mestre, impulsionada pelas 
operações de financiamento 
imobiliário, cartão de crédi-
to e crédito consignado. 

Empresas

Na carteira de pesso-
as jurídicas, destacamos as 
operações de PME, que 
evoluíram 28,7% no ano e 
4,6% no trimestre. O índice 
de Basileia Nível 1 encerrou 
o trimestre em 14,1%, apre-
sentando crescimento tanto 
no trimestre (+0,5 p.p.) co-
mo no ano (+1,6 p.p.). Em 
junho de 2021, a carteira 
de prorrogações líquida de 
amortizações totalizou R$ 
41,3 bilhões, apresentando 
uma redução de 26,3% des-
de junho de 2020 e 6,3% no 
último trimestre. 

O saldo de operações 
em carência totalizou R$ 
4,3 bilhões. Já as operações 
em atraso acima de 30 dias, 

atingiram R$ 3,5 bilhões, o 
que representa uma inadim-
plência de 0,6%, uma me-
lhora de 0,1 p.p. em relação 
ao trimestre anterior. 

Neste trimestre, a despe-
sa de PDD expandida apre-
sentou redução de 60,8% 
em relação ao 2T20 e 10,7% 
em relação ao trimestre an-
terior. Vale destacar o índi-
ce de cobertura acima de 90 
dias, que registrou 324,7% 
em junho de 2021, aumento 
de 25,2 p.p. em relação a ju-
nho de 2020. Em junho de 
2021, o índice de inadim-
plência total acima de 90 
dias foi de 2,5%, permane-
cendo estável em relação a 
março de 2021 e apresen-
tando uma queda de 0,5 p.p. 
em relação ao mesmo pe-

ríodo do ano anterior, be-
neficiado pela melhora em 
todos os segmentos. 

A margem financeira 
atingiu R$ 15,7 bilhões, 
apresentando um aumento 
de 1,0% em relação ao tri-
mestre anterior, refletindo 
a boa performance da mar-
gem com clientes.

As despesas operacionais 
apresentaram redução em 
todos os períodos compa-
rativos, com destaque para 
a queda de R$ 1,0 bilhão 
no comparativo semestral, 
principalmente em virtude 
das ações da Administração 
no controle de custos, que 
contribuíram para uma me-
lhora de 2,1 p.p. no índice 
de eficiência acumulado em 
12 meses (2T21 x 2T20).

Fase vinculante para venda de concessões na Bacia do Paraná
A Petrobras, em conti-

nuidade ao comunicado di-
vulgado em 01 de julho de 
2021, informou o início da 
fase vinculante referente à 
venda de 100% de sua par-
ticipação nas Concessões 
PAR-T-175_R14, PAR-
T-198_R12 e PAR-T-218_
R12, localizadas em terra na 
Bacia do Paraná.

Os potenciais compra-
dores habilitados para essa 

fase receberão carta-convite 
com instruções sobre o pro-
cesso de desinvestimento, 
incluindo orientações para a 
realização de due diligence 
e para o envio das propos-
tas vinculantes, informou a 
estatal nesta terça-feira.

“Essa operação está ali-
nhada à estratégia de otimi-
zação de portfólio e à me-
lhoria de alocação de capital 
da companhia, passando a 

concentrar cada vez mais 
os seus recursos em ativos 
de classe mundial em águas 
profundas e ultra-profun-
das, onde a Petrobras tem 
demonstrado grande dife-
rencial competitivo ao lon-
go dos anos”, 

Sobre as Concessões

As concessões PAR-
T-198_R12 e PAR-T-218_

R12, localizadas no extre-
mo oeste do estado de São 
Paulo, foram adquiridas na 
12ª Rodada de Licitações 
da ANP em 2013 e estão 
atualmente no 1º Período 
Exploratório e com com-
promissos do Programa Ex-
ploratório Mínimo (PEM) 
já integralmente cumpridos. 
A Petrobras é operadora do 
campo com 100% de parti-
cipação.

A Concessão PAR-
T-175_R14, localizada na 
porção leste do Estado de 
Mato Grosso do Sul, foi 
adquirida na 14ª Rodada de 
Licitações da ANP em 2017 
e apresenta Período Explo-
ratório Único de 6 anos. A 
Petrobras é operadora do 
campo com 100% de parti-
cipação.

O balanço do segundo 
trimestre de 2021 da Petro-

bras será divulgado nesta 
quarta-feira. A expectativa 
é de que a empresa regis-
tre um resultado financei-
ro expressivo, com o lucro 
bruto em torno de R$ 61,7 
bilhões; com um E ajustado 
(lucro antes de juros, im-
postos, depreciação e amor-
tização) de cerca de R$ 61,1 
bilhões; e com um lucro 
líquido esperado da ordem 
de R$ 23 bilhões. 

Suspensão da oferta  
de gás ao Nordeste

A Federação Única dos 
Petroleiros (Fup) estuda co-
mo tomar medidas judiciais 
contra mais uma decisão 
considerada arbitrária da 
atual diretoria da Petrobras. 
Desta vez, a decisão da pe-
troleira atinge em cheio a 
região Nordeste que poderá 
ter a oferta de gás suspensa. 

“A suspensão da oferta 
de gás ao Nordeste pela Pe-
trobras reforça ‘privatização 
aos pedaços’ e monopólio 
privado na região”, disse o 
coordenador geral da FUP, 
Deyvid Bacelar. Segundo ele, 
com gás natural sendo rein-
jetado pela Petrobras por fal-
ta de mercado, não há razão 
econômica para empresa não 
mais abastecer as distribuido-
ras do Nordeste a partir de 
2022. A Federação pretende 
tomar medidas judiciais con-
tra a decisão da atual gestão 
da petroleira.

“Mais uma vez, o que ve-
mos é uma atitude da gestão 
da Petrobras de reduzir uma 
empresa gigante, controlada 
pelo Estado, a um tamanho 
ínfimo, sob uma justificativa 
infundada de redução de en-
dividamento. Assim, vai se 
confirmando a teoria da ‘pri-
vatização aos pedaços’ da Pe-
trobras. Estão pegando uma 
mansão e quebrando suas 
janelas, suas paredes, tirando 
tudo o que ela tem dentro. 
Vão deixar somente um te-
lhado, que não vai ser sufi-
ciente para proteger o caixa 

da empresa”, manifestou a 
Fup em comunicado nesta 
terça-feira.

Na opinião da federação, 
o governo Bolsonaro está 
“esquartejando a compa-
nhia” porque não tem força 
política e nem argumento 
econômico para propor a 
venda da maior estatal do 
país ao Congresso Nacio-
nal. “E pior: Bolsonaro usa 
a Petrobras como instru-
mento de vingança pessoal 
contra a região Nordeste, 
onde perdeu nas eleições 
de 2018 e tem seus piores 
índices de popularidade”, 
esclarece.

Duas distribuidoras de 
gás canalizado do Nordes-
te – A Bahiagás, da Bahia, 
e a Sergás, de Sergipe – ma-
nifestarem-se contrárias à 
venda da Gaspetro à Com-
pass Gás e Energia, do gru-
po Cosan. Bahiagás e Sergás 
decidiram exercer seu direi-
to de preferência na compra 
da parte da Gaspetro em 
seu quadro acionário, para 
evitar que a Compass exer-
ça qualquer poder sobre as 
empresas. “Curiosamente, 
no dia seguinte a esse anún-
cio a gestão da Petrobras 
decide cortar o suprimento 
de gás natural para o Nor-
deste a partir de 2022 – ou 
seja, daqui a cinco meses”, 
citou no comunicado a Fup. 
O governo da Bahia fez 
uma manifestação contrária 
a venda da Gaspetro. 
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ÁGUAS DA CONDESSA S.A.
CNPJ nº 37.353.051/0001-07 - NIRE 33.300.334.483

Ata de Assembleia Geral Ordinária. 1. Hora, Data e Local: Às 11h do dia 
26/04/2021, na sede social da Cia, na Praça Garcia nº 58, sala 213, Centro, 
Paraíba do Sul/RJ. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada 
nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, em face da presença da 
totalidade dos acionistas. 3. Mesa: Presidente: Marcio Salles Gomes; Secre-
tário: João Luiz de Siqueira Queiroz. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Ob-
servados os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes deliberações 
pela acionista presente representando a totalidade do capital social votante: 
4.1. Aprovar, depois de examinadas e discutidas, as contas dos administra-
dores, as demonstrações contábeis e o Relatório dos Auditores Indepen-
dentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, documen-
tos estes publicados em 31/03/2021, no DORJ, às págs 12/13 e no jornal 
Diário do Acionista, às págs 05/06, documentos estes disponíveis em mesa 
e que eram do conhecimento prévio dos acionistas, conforme estabelece 
o art. 133, caput, § 3º e § 4º, da Lei nº 6.404/76. 4.2. Tendo em vista que a 
Cia não apresentou lucro líquido no exercício, não há dividendos a distribuir. 
5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se 
refere esta Assembleia, sob a forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º 
da Lei das S.A., a qual foi lida, aprovada e assinada. 6. Assinaturas: Marcio 
Salles Gomes, Presidente. João Luiz de Siqueira Queiroz, Secretário. Mario 
Vieira Lopes e José Carlos de Almeida Martins, Representantes do Auditor 
Independentes. Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. (p. Cláudio Be-
chara Abduche e Leonardo das Chagas Righetto), Acionista. Confere com o 
original lavrado em livro próprio. Paraíba do Sul, 26/04/2021. Marcio Salles 
Gomes - Presidente; João Luiz de Siqueira Queiroz - Secretário. Jucerja nº 
4092182 e data de 25/06/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

COOPSIGASCOMTRA- RJ - CNPJ Nº  29.737.943/0001-83.
Em cumprimento aos artigos 78 e 100 do Estatuto, venho comunicar e dar
ciência a todos os associados e demais interessados conforme determi-
na a lei que no dia 30/07/2021, foram realizadas eleições, tendo sido
eleitos para o conselho de administração, com mandato vigente de 2021
a 2025, da Coopsigascomtra - Cooperativa de apoio e orientação Psico-
lógica aos ex-Empregados nas Empresas produtos perigosos, distribui-
doras e revendedoras de  Gás, Combustíveis, transportes e em Empre-
sas do Setor de Minérios e Derivados do Petróleo, do Estado do Rio de
Janeiro, os seguintes nomes: Diretor Presidente: Vitor Hugo Barreto Cabral;
Diretor Vice-Presidente: Enoque dos santos Bitencourt; Diretor Adminis-
trativo: Ubiraci dos Santos Cesar;   Diretor de Patrimônio:Leandro Schimitt
; Diretor Financeiro: NazaretH Cosme da Fonseca Diretor Social: Jorge
José Gomes da Silva  ; Diretor Jurídico: Carlos Alberto dos Santos Mar-
ques ; detentores de estabilidade provisória, em conformidade com o
artigo 55 da lei 5764/71, Duque de Caxias, 02 de agosto de 2021,

Estéfano Gonçalves dos Santos
Presidente da comissão eleitoral

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO, com o prazo de 20 (vinte) dias, extra-
ído da Ação Sumária (0133600-76.2004.8.19.0001) proposta
por Condomínio do Edifício Cidade Nova contra Marco Antônio
Ferreira Gomes.- O DR. CARLOS SÉRGIO DOS SANTOS SA-
RAIVA, Juiz de Direito, FAZ SABER a todos que o presente
edital INTIMA o Espólio de SUZETTE DO NASCIMENTO
FIGUEIREDO, na pessoa de seu Inventariante AFONSO CEL-
SO FIGUEIREDO, e este por si, à MARGARIDA NÚBIA MATOS
FIGUEIREDO, Espólio de RENATO LUIZ FIGUEIREDO, na pes-
soa de seus representantes legais SONIA PEREIRA
FIGUEIREDO, RENATA PEREIRA FIGUEIREDO e RODRIGO
PEREIRA FIGUEIREDO, e estes por si, para ciência das datas
de 01.09.2021 e 09.09.2021, às 12:15 horas, através do site
de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, do Leiloeiro
Público RODRIGO LOPES PORTELLA, para a venda em 1º., e
2º. Leilão Online, respectivamente, dos direitos aquisitivos do
Apartamento 301, do edifício situado na Rua Amoroso Lima,
nº 100, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ, penhorado no
supramencionado autos.- RJ, 27/07/2021.- Eu, Luiz Antônio
de Andrade Soares, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subs-
crevo. (as.) Carlos Sérgio dos Santos Saraiva - Juiz de Direito.

CONCESSÃO DE LICENÇA
INTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CNPJ 25.237.190/0001-96, torna
público que recebeu na Secretaria Municipal de desenvolvimento Econô-
mico, inovação e Simplificação – SMDEIS, através do processo nº
142002272020, Licença Ambiental Municipal de Recuperação e Instala-
ção número 00009/2021 com validade de 48 meses para gerenciamento
de área contaminada e demolição de edificações existentes, no endere-
ço da Praça Santos Dumont, 52 - Gávea.

Itaú: Mudança tributária pode afetar crédito
Milton Maluh: Risco de gerar ‘perda muito grande na partida’

“Temos de criar me-
canismos para que as 
empresas no Brasil 

possam crescer, para ter-
mos mais atividade e cres-
cimento no longo prazo.” 
O recado foi dado pelo pre-
sidente do Itaú Unibanco, 
Milton Maluhy quando, em 
teleconferência de resulta-
dos realizada nesta terça-
feira, expressou que vê com 
bons olhos a direção da 
reforma tributária. Porém, 
defendeu a implantação de 
modelos de transição sob o 
risco de mudanças abruptas 

esbarrarem na concessão de 
crédito e, por sua vez, na 
atividade econômica.

Ao comentar os resultados 
do Itaú Unibanco referentes 
ao segundo trimestre deste 
ano, com destaque para o 
lucro líquido de R$ 6,398 bi-
lhões, revelando crescimento 
de 63,5% em relação a igual 
período de 2020 e de 18,7% 
ao do segundo trimestre de 
2021, Maluhy disse que sair 
de forma abrupta do modelo 
tributário atual gera impacto.

Ele citou como exemplo 
a dedução dos juros sobre 

capital próprio (JCP), que 
poderia ser feita de forma 
transitória. Ao comentar a 
mudança na alíquota do Im-
posto de Renda para pessoa 
jurídica, disse acreditar que 
isso exigirá uma reavaliação 
dos créditos tributários, o 
que pode gerar uma “perda 
muito grande na partida”, 
que afetará os resultados do 
banco.

De acordo com os cálcu-
los do banco, isso impactaria 
algo como R$ 50 bilhões lí-
quidos em termos de capital 
e R$ 500 bilhões em crédito 

no sistema em função do im-
pairment que terá de ser feito 
para a reavaliação dos crédi-
tos tributários”, disse Maluhy. 
Os números, calculados pelo 
time do Itaú, consideram as 
regras de Basileia dos ban-
cos, que podem emprestar, 
alavancando em dez vezes o 
seu capital. O consumo des-
se capital, conforme ele, é um 
“ponto bastante importante 
e tem de estar no radar.”

Assimetria tributária

Maluhy fez críticas as as-

simetrias tributárias entre 
empresas do setor financei-
ro e que praticam atividades 
semelhantes. “É necessário 
corrigir eventuais assime-
trias na contribuição social 
(CSLL) para empresas que 
têm práticas parecidas”, dis-
se, ressaltando que os bancos 
são os que carregam a maior 
carga tributária no país.

“No lugar de elevar o im-
posto para as fintechs, no-
vatas do setor financeiro, o 
governo poderia reduzir o 
cobrado dos grandes ban-
cos. A carga tributária tem 

impacto super relevante no 
spread. Parte importante 
vem da alíquota do impos-
to”, destacou.

O presidente do Itaú dis-
se que certas medidas resol-
vem arrecadação no curto 
prazo, mas não resolve uma 
vez que afasta crédito do 
Brasil, deixa de atrair inves-
tidores forçando o consu-
midor a pagar mais, o que 
aumenta a inadimplência. 
“É um ciclo vicioso. De-
fendemos tributação e iso-
nomia, que têm de andar de 
mãos dadas”, disse.

Para bancários a crise não afeta lucros
Ao final de março de 

2021, o Itaú Unibanco con-
tava com 84.415 emprega-
dos no país, com abertura de 
2.308 postos de trabalho em 
doze meses, sendo 496 no 
primeiro trimestre deste ano. 
Este número se deve às con-
tratações para a área de TI e à 

incorporação, a partir do se-
gundo trimestre de 2020, dos 
empregados da ZUP (em-
presa de tecnologia adquirida 
em outubro de 2019).

Porém, em doze meses, 
foram fechadas 115 agências 
físicas no Brasil, e não foram 
abertas agências digitais. Ao 

todo, as agências físicas do 
Itaú Unibanco somam 3.041 
unidades; e as digitais, 195.

“O lucro líquido do Itaú, 
nos três primeiros meses do 
ano, atingiu um montante 
muito elevado em relação 
ao mesmo período de 2020. 
Isso significa que mesmo 

com a economia em crise, os 
bancos continuam com ex-
celentes resultados. E sabem 
por que continuam lucran-
do mesmo com a economia 
nessa situação? Além das 
instituições financeiras serem 
as principais detentoras dos 
títulos da dívida pública, ain-

da cobram as maiores taxas 
de juros bancárias no mun-
do, ou seja, ganham muito 
com os juros cobrados dos 
clientes”, enfatiza Ivone Sil-
va, presidenta do Sindicato e 
bancária do Itaú.

“Durante a pandemia, por 
ganância dos banqueiros, au-

mentaram ainda mais seus 
lucros reduzindo seu qua-
dro de funcionários e com 
a eliminação das agências. 
Somente o Itaú fechou 115 
agências no país em um ano. 
O crescimento do emprego, 
anunciado pelo Itaú, no en-
tanto, está fora das agências. 

B3 faz alteração no mercado de derivativos 
A partir do próximo dia 

16, a Bolsa de Valores de 
São Paulo implementará 
novo processo de geração 
do número do negócio na 
Câmara B3, para o mercado 
de derivativos. A mudança 
visa a equalização do núme-
ro e da identificação do ne-
gócio, enviados nos campos 
e das mensagens de captura, 
alocação e repasse. 

“Ressaltamos que, atual-
mente, essa uniformização 
já é observada no mercado 
de ações, uma vez que o nú-
mero do negócio na Câma-
ra B3 replica o identificador 
gerado pelo núcleo de ne-

gociação. Adicionalmente, 
salientamos que, em função 
dessa alteração, na Câmara 
B3, cuja unicidade é garan-
tida independentemente do 
contrato, passará a ser único 
por mercadoria no dia. Nesse 
sentido, o número do negó-
cio poderá ser o mesmo para 
mercadorias distintas”, infor-
mou a Bolsa de Valores.

Segundo a B3, a adequa-
ção não terá impacto nos nú-
meros de negócio divulgados 
nas sessões drop copy e nas 
plataformas de market data. 
“A partir da data de publica-
ção deste Comunicado Ex-
terno, essa alteração poderá 

ser validada em ambiente de 
certificação de pós-negocia-
ção, por meio da execução de 
roteiro de testes específico e 
agendamento prévio 

Esclarecimentos adicio-
nais poderão ser obtidos 
com a Superintendência de 
Suporte aos Processos e Ser-
viços de Liquidação, pelos te-
lefones (11) 2565-5011/5017 
ou pelos e-mails liquidacao.
sistemas@b3.com.br e liqui-
dacao.certifica@b3.com.br; 
e com a Superintendência de 
Suporte à Negociação, pelo 
telefone (11) 2565-5021 ou 
pelo e-mail suporteanegocia-
cao@b3.com.br. 

China: mais empresas na lista Fortune Global 
As empresas chinesas lo-

taram a lista Fortune Global 
500 de 2021, em um momen-
to em que o país apresenta 
fundamentos econômicos 
estáveis e crescimento saudá-
vel dos negócios.

Um total de 143 empre-
sas chinesas entraram na 
lista deste ano, superando o 
segundo colocado, os Esta-
dos Unidos, pelo segundo 
ano consecutivo.

A China teve mais em-
presas na Fortune Global 

500 do que os Estados Uni-
dos pela primeira vez em 
2020, com 133 empresas 
na lista. A State Grid Cor-
poration of  China (SGCC) 
subiu para o segundo lu-
gar este ano, ficando atrás 
apenas do gigante varejista 
norte-americano Walmart.

Segundo a agência Xi-
nhua, a China National 
Petroleum Corporation 
(CNPC), a maior produtora 
de petróleo e gás do país, e 
a China Petroleum & Che-

mical Corporation (Sinopec 
Corp.), a maior refinaria de 
petróleo do país, conquis-
taram o quarto e o quinto 
lugar, respectivamente.

O forte desempenho in-
dica que a China manteve 
um crescimento econômico 
robusto enquanto as em-
presas estão crescendo de 
forma saudável, observou 
Pan Helin, especialista em 
economia da Universidade 
de Economia e Direito de 
Zhongnan.
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