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EUA votam 
US$ 1 trilhão
e miram US$ 
3,5 trilhões

O Senado dos Estados Unidos 
está perto de aprovar um projeto de 
infraestrutura bipartidário de cerca 
de US$ 1 trilhão, depois que votou 
para eliminar um obstáculo proces-
sual fundamental para avançar o 
projeto de lei no fim de semana.

A Casa Branca e um grupo bi-
partidário de senadores chegaram 
a um acordo sobre o projeto de 
infraestrutura após meses de ne-
gociações, que inclui US$ 550 
bilhões em novos gastos em pro-
jetos de infraestrutura. A votação 
poderá ocorrer nesta terça-feira.

Ato contínuo, os democratas 
divulgaram nesta segunda-feira o 
texto de um plano de orçamento 
de US$ 3,5 trilhões que visa im-
plementar a maior parte da agen-
da de gastos sociais do presidente 
Joe Biden sem o apoio republica-
no, com foco em creches, educa-
ção, saúde e política climática.

O líder da maioria no Senado, 
Chuck Schumer, disse, em carta 
aos democratas, que o objetivo é 
que os comitês do Congresso re-
dijam a legislação até 15 de setem-
bro, antes que a Câmara retorne 
do recesso de agosto.

Com a divisão do Senado em 
50/50, os democratas devem 
manter os moderados – que po-
deriam se opor a elementos da 
agenda – do seu lado.

Em um tuíte, Schumer disse 
que o orçamento democrata vai 
reduzir os custos para os estadu-
nidenses, cortar impostos para as 
famílias, criar milhões de empre-
gos enquanto enfrenta a crise cli-
mática e será “pago pelos ricos e 
pelas corporações”.

Parte do Bolsa Família 
vai para setor financeiro
Governo não fixa valor e insiste em calote de precatórios

O presidente Jair Bolso-
naro entregou ao pre-
sidente da Câmara dos 

Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 
a medida provisória que refor-
mula o programa Bolsa Família, 
ampliando o valor e o número 
de beneficiados, e a proposta de 
emenda constitucional que prevê 
o parcelamento de precatórios a 
serem pagos pela União. O gover-
no quer chamar o novo programa 
se chama Auxílio Brasil.

O novo Bolsa Família apresen-
ta várias dificuldades. A começar 
pelo valor, que ainda não foi de-
finido. “O programa terá o maior 
valor possível dentro do teto de 
gastos”, disse o ministro da Cida-
dania, João Roma, em entrevista 
coletiva.

Para não furar o teto, o Gover-
no Bolsonaro pretende dar um ca-

lote nos detentores de precatórios, 
dívida reconhecida pela justiça em 
última instância, e cujos valores 
devem constar no Orçamento da 
União. Não pagar o valor devido 
no prazo previsto é tido como 
uma “pedalada” com fins eleito-
rais.

A medida provisória permite 
que até 30% do valor do benefício 
possa ser descontado para abater 
empréstimos consignados. Além 
do risco de superendividamento 
de uma população já vulnerável, a 
proposta acaba transferindo para 
o setor financeiro, através de ju-
ros, dinheiro que deveria benefi-
ciar os mais pobres.

Segundo João Roma, o pro-
grama tem orçamento de R$ 53 
bilhões garantidos para 2022. A 
quantia representa R$ 18 bilhões 
a mais que a verba atual de R$ 35 

bilhões para o Bolsa Família. Ele, 
no entanto, afirmou que o gover-
no busca fontes alternativas de 
financiamento para conseguir um 
reajuste maior no benefício.

Atualmente, o benefício médio 
do Bolsa Família está em torno 
de R$ 190. Ao entregar o projeto 
de lei do novo programa social, 
o presidente Jair Bolsonaro disse 
que o valor aumentaria pelo me-
nos 50%, o que corresponderia a 
um benefício médio de R$ 283,50.

No caso de não aprovação da 
PEC dos Precatórios, o ministro 
da Cidadania reconheceu que o 
aumento dos benefícios médios 
pode ficar abaixo do previsto.

Em relação ao número de be-
neficiários, Roma afirmou que 
pretende atender 16 milhões de 
famílias, ante as 14,6 milhões be-
neficiadas atualmente.

Sem estudo ambiental prévio, 17ª 
Rodada da ANP pode acabar na justiça

A 17ª Rodada de Licitações 
que a Agência Nacional 
de Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustível (ANP) pretende 
realizar em outubro pode acabar 
na justiça. O motivo é a falta de 
estudos prévios de avaliação de 
impacto ambiental.

Henrique Jager, pesquisador do 
Instituto de Estudos Estratégicos 
de Petróleo (Ineep), lembra que 
foi o que que ocorreu com a 12ª 
Rodada, realizada em 2013, e até 
hoje sub judice. O leilão chegou 
a ser realizado, mas até hoje está 
judicialmente suspenso.

O Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio) e o Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis (Ibama) 
apresentaram argumentos contra 
a inclusão de determinadas áreas 
mais sensíveis ambientalmente na 
licitação.

A ANP, contudo, afirma em seu 
site, na página relativa à 17ª Ro-
dada, que “é equivocada a afirma-
ção de que seria possível realizar 
estudos conclusivos de análise de 
impactos das atividades explora-
tórias antes do processo de licen-
ciamento”.

A Associação Nacional dos Pe-
troleiros Acionistas Minoritários 
da Petrobras (Anapetro) vai enca-

minhar requerimento à petroleira 
para que a companhia não parti-
cipe da 17ª Rodada, na qual serão 
ofertados 92 blocos exploratórios 
marítimos nas bacias de Campos, 
Santos, Pelotas e Potiguar.

“A Anapetro questiona a ANP 
sobre a legitimidade de um certa-
me em áreas de novas fronteiras 
exploratórias, sensíveis ecologi-
camente e que não apresentaram 
estudos prévios de avaliação de 
impacto ambiental”, destaca o 
presidente da Anapetro, Mário 
Alberto Dal Zot, também diretor 
de Assuntos Jurídicos e Institucio-
nais da Federação Única dos Pe-
troleiros (FUP).

IPCA sai hoje 
e pode apontar 
para inflação 
de 2 dígitos

O mercado financeiro elevou a 
previsão para o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) em julho de 2021, de alta 
de 0,94% para 0,95%. O IBGE 
divulga o índice nesta terça-feira. 
A expectativa é de alta da inflação 
até o final do ano. O Boletim Fo-
cus, que reúne as projeções feitas 
pelo setor financeiro, pulou de 
6,79% para 6,88%.

Nesta segunda-feira, a FGV di-
vulgou o Índice Geral de Preços 
– Disponibilidade Interna (IGP-
-DI), que registrou inflação de 
1,45% em julho (no mês anterior 
subira apenas 0,11%) e 33,35% em 
12 meses (menos que os 34,53% 
em junho).

A FGV anunciou também o 
Índice de Preços ao Consumidor 
– Semanal (IPC-S), que se apro-
xima mais da inflação oficial. Na 
primeira quadrissemana de agosto 
de 2021, o IPC-S subiu 0,97% e 
acumula alta de 9,23% nos últi-
mos 12 meses.

Faturamento de 
fabricante de 
vacina cresce 
126 vezes

As receitas da BioNTech sal-
taram para € 5,3 bilhões de euros 
(cerca de R$ 32 bilhões) no se-
gundo trimestre deste ano, ante € 
42 milhões (R$ 256 milhões) no 
mesmo período de 2020. A receita 
líquida estimada da empresa dis-
parou para € 2,8 bilhões devido às 
vendas de sua vacina contra a Co-
vid-19. No segundo trimestre do 
ano passado, o laboratório alemão 
teve perdas de € 88,3 milhões.

A BioNTech, junto com a par-
ceira Pfizer, distribuiu mais de 1 
bilhão de doses da vacina contra o 
coronavírus em todo o mundo no 
primeiro semestre de 2021.

A BioNTech assinou contratos 
com a Pfizer para fornecer mais 
de 2,2 bilhões de doses de sua 
vacina neste ano e mais de 1 bi-
lhão em 2022. A empresa alemã, 
portanto, elevou sua previsão de 
vendas da vacina neste ano para € 
15,9 bilhões.

A empresa enfatizou planos 
em direção à construção de “uma 
empresa global de biotecnologia 
para a medicina individualizada 
do câncer”, informa a agência de 
notícias Xinhua.
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Filiado à

Por Wanderley  
de Souza

Nos últimos anos, 
a comunidade 
científica e tec-

nológica brasileira viveu 
uma situação paradoxal em 
relação à principal fonte de 
financiamento para manu-
tenção e ampliação de suas 
atividades: os recursos do 
FNDCT. Ano após ano sua 
arrecadação aumentava, po-
rém, os recursos liberados 
reduziam, graças à atuação 
da área econômica do go-
verno, que teima em não en-
tender, apesar dos inúmeros 
exemplos do exterior, que 
não haverá desenvolvimen-
to econômico sem forte 
desenvolvimento científico 
e tecnológico integrados à 
inovação tecnológica que 
deve ocorrer nas empresas. 
Para restringir, e se possí-
vel evitar, a utilização dos 
recursos financeiros, a área 
econômica criou as figuras 
de “contingenciamento”, e 

“reserva de contingência”.
Felizmente, encontra-se 

em pleno vigor a Lei Com-
plementar 177/2021 que 
proíbe o contingenciamen-
to dos recursos do FNDCT. 
Os valores estimados para 
2021 são de R$ 7,3 bilhões, 
sendo que a estimativa ini-
cial para 2022 é de R$ 8,4 
bilhões.

Por outro lado, será sem-
pre necessário enfatizar que 
estes recursos devem ser 
alocados às diferentes ações 
previstas na Lei do FNDCT 
e na legislação dos fundos 
setoriais que os compõem, 
que por sua vez estão perfei-
tamente previstos nas leis re-
lacionadas com cada uma das 
fontes dos recursos. Logo, 
não se trata de recursos que 
podem ser usados para qual-
quer ação de Ciência e Tec-
nologia. Em muitos casos, é 
necessário que o FNDCT re-
ceba apoio suplementar do 
tesouro nacional via orça-
mentos do MCTI e de suas 
agências de fomento.

No momento, o Con-
selho Diretor do FNDCT 
precisa deliberar, já tardia-
mente, sobre a distribuição 
dos recursos arrecadados 
e previstos para 2021. As 
propostas apresentadas até 
o momento apontam para 
vários equívocos graves e 
que podem levar ao des-
mantelamento do FNDCT 
em função do uso indevido 
dos recursos.

Em artigos anteriores fiz 
várias considerações a esse 
respeito, sobretudo em rela-
ção à criação de programas 
inexistentes na legislação 
dos fundos setoriais, como 
é o caso do “Apoio às Or-
ganizações Sociais”. Essas 
merecem ser apoiadas pelo 
seu valor intrínseco, como é 
o caso do Impa, CNEPEM 

e Mamirauá. Não deve, no 
entanto, haver apoio privile-
giado a instituições e sim às 
áreas relacionadas com os 
diferentes fundos setoriais.

Todas as instituições, in-
clusive as OSs, podem e 
devem submeter suas pro-
postas para serem avaliadas 
pelos comitês gestores dos 
vários fundos e pelas co-
missões de análise de proje-
tos, tanto da Finep quanto 
do CNPq, nos vários editais 
lançados. Pelo roteiro traça-
do, suspeita-se de um jogo 
de cartas marcadas, absolu-
tamente inaceitável pela co-
munidade científica.

Gostaria de, neste espaço, 
mencionar algumas áreas 
do conhecimento que estão 
sendo altamente negligen-
ciadas e prejudicadas quan-
to à alocação de recursos. 
Começo pelo importante 
setor da agricultura, cujos 
recursos previstos corres-
pondem, por Lei, a 17,5% 
da fonte Cide, o mesmo 
montante previsto para a 

área da Saúde. A proposta 
apresentada prevê apenas 
R$ 28 milhões para o setor, 
que deveria ser cerca de dez 
vezes mais.

Em relação à área dos re-
cursos hídricos, que ganha 
importância crescente em 
função da grave crise por 
que passa este setor, reque-
rendo importantes ações de 
C&T para o encontro de 
soluções, apesar de arreca-
dar no corrente ano cerca 
de R$ 116 milhões prevê a 
liberação de R$ 30 mil.

No caso do setor de 
Energia, enquanto a ar-
recadação será de R$ 496 
milhões, estão propondo a 
liberação de R$ 16 milhões. 
O setor de Informática, que 
arrecadará R$ 100 milhões, 
terá apenas R$ R$ 7,2 mi-
lhões para apoio à pesquisa. 
Mais marcante é a área de 
Petróleo e Gás, que arreca-
dará R$ 760 milhões e terá 
apenas R$ 5 milhões dispo-
nibilizados.

Esses exemplos apontam 

para um claro desvio de fi-
nalidades dos recursos do 
FNDCT que certamente 
serão detectados pelos se-
tores temáticos da comuni-
dade científica e tecnológica 
correspondentes e pelo Tri-
bunal de Contas da União, 
que tem acompanhado com 
lupa a alocação de recursos 
do FNDCT.

O que se percebe é uma 
proposta de retirada ile-
gal de recursos das áreas 
que arrecadam para cobrir 
outras ações, com perigo-
sa perda de credibilidade 
do sistema de captação 
de recursos. Cabe ao CD-
-FNDCT a tarefa de zelar 
pela correta aplicação dos 
recursos cabendo lembrar 
que a maioria dos membros 
do conselho respondem 
como pessoas físicas pelas 
ações aprovadas.

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

Brasileira de Ciências e da Academia 
Nacional de Medicina.

Por Paulo Metri

Antes de entrar no 
tema especifico, 
enfatizo que um 

investimento do Estado po-
de ser extremamente atraente 
para a sociedade, o que nem 
sempre ocorre com investi-
mentos privados. Em anos 
passados, o Estado foi obri-
gado a investir na constru-
ção de unidades de geração 
elétrica, basicamente de hi-
drelétricas, para evitar novos 
“blackouts”. Na época, não 
se usava o termo “apagões”.

A iniciativa privada não 
queria investir em empre-
endimentos que requeres-
sem altos valores no início 
do fluxo de caixa e tivessem 
grande prazo de matura-
ção. É bom lembrar que, se 
maiores e mais frequentes 
apagões ocorressem, estes 
seriam um gargalo para a 
industrialização e o desen-
volvimento brasileiro.

Desta forma, criticar, 
hoje, o tamanho do setor 
elétrico estatal é desonesto, 
pois ele tem o tamanho que 
foi necessário para ocorrer 
o desejado desenvolvimen-

to econômico. Além disso, 
é uma empresa econômica 
e socialmente eficiente.

Para mostrar a impor-
tância da geração elétrica, 
apoio-me na frase de Le-
nin proferida em 1919: “O 
socialismo significa os so-
vietes mais a eletricidade.” 
Nesta época, surgia a segun-
da revolução industrial. Se o 
carvão, a máquina a vapor e 
o ferro caracterizaram a pri-
meira fase desta revolução, 
a segunda foi caracterizada 
pelo petróleo, a eletricidade 
e o aço. A frase de Lenin 
salientava a importância da 
eletricidade para mover no-
vos motores e equipamen-
tos diversos, impulsionando 
a economia.

Ouço, com frequência, 
que a sociedade brasileira 
pode ser bem atendida atra-
vés da Eletrobras privatiza-
da e as agências reguladoras 
e outros órgãos governa-
mentais que interferem nas 
suas decisões, como Aneel, 
ANA, ONS e EPE. Esta é, 
em grande parte, uma inver-
dade. As agências e alguns 
órgãos de governo, que ser-
viriam para induzir o setor 

privado a tomar decisões 
benéficas à sociedade, em 
geral, fracassaram rotunda-
mente.

A ANP, que tinha criado 
um mecanismo obrigatório 
de compras locais mínimas, 
“flexibilizou” este meca-
nismo. A Anatel regula o 
setor de telecomunicações, 
que tem uma das maiores 
tarifas de celular do mun-
do. A Aneel, quando veio 
à tona a cobrança errada, a 
mais, de consumidores de 
energia elétrica, por parte 
das empresas distribuido-
ras, durante mais de dez 
anos, apressou-se em dizer 
que não haveria como as 
empresas devolverem este 
dinheiro.

O que se entrega ao se 
privatizar a Eletrobras é, 
na verdade, a água daquele 
rio onde existe uma unida-

de geradora desta empre-
sa. Esta água tem diversos 
possíveis aproveitamentos 
e usos, além da geração elé-
trica, que estarão compro-
metidos. O primeiro deles 
é saciar a sede de humanos 
e animais. Lembramos que 
a satisfação da sede huma-
na é considerada um direito 
de cada ser. Depois, existem 
também os usos para a hi-
giene humana, a cocção de 
alimentos e saneamento. 
Também, são usos a irriga-
ção de plantações, o trans-
porte de pessoas e bens pe-
lo rio e a piscicultura no rio.

Por possuir o controle da 
água ser muito estratégico, 
em países com grande par-
ticipação da hidreletricida-
de, como Noruega, Suécia, 
Canadá e Estados Unidos, 
o setor é possuído pelo Es-
tado, sendo que, no caso 
estadunidense, expoente do 
neoliberalismo, ele é possu-
ído pelo Exército deste país.

Outro aspecto que es-
tá sendo esquecido neste 
debate é que, com a priva-
tização da Eletrobras, vão 
transformar um monopólio 
estatal em monopólio pri-

vado. Um monopólio priva-
do corresponde, na maioria 
das vezes, ao pior dos mun-
dos, enquanto o monopólio 
estatal pode até ser o me-
lhor dos mundos, se existir 
controle social da empresa.

No caso da Eletrobras, 
ela certamente não se bene-
ficiou por ter o domínio do 
mercado. Entretanto, se ela 
for privatizada, a sociedade 
será penalizada com preços 
abusivos da energia elétrica. 
Aconteceu isto com o setor 
do petróleo, pois privatiza-
ram vários ativos da Petro-
bras, e a gasolina, o diesel e 
o gás de cozinha só fazem 
crescer.

Há ainda outros critérios 
de análise da privatização 
versus a continuação da 
Eletrobras como estatal. 
Por exemplo, a empresa co-
mo estatal pode, diferente-
mente da empresa privada, 
seguir políticas públicas, 
acarretadoras de desenvol-
vimento, sem perda de suas 
atividades principais, que 
são a geração e o transpor-
te de eletricidade. Algumas 
das políticas públicas são, 
como exemplo:

1) a compra no pais de 
máquinas, equipamentos e 
insumos;

2) a contratação de pes-
quisas e desenvolvimentos 
em Centros de Pesquisa e 
Empresas locais;

3) a contratação de em-
presa de Engenharia e 
Construtora nacionais.

Uma irracionalidade está 
sendo cometida com esta 
privatização. A existência 
da Eletrobras pode ser con-
siderada como uma política 
de Estado, respeitada por 
todos os governos desde 
1953 e, nela, milhões de ci-
dadãos viram seus tributos 
pagos sendo investidos.

Entretanto, um dos pio-
res conjuntos de congres-
sistas desde a proclamação 
da República resolve vendê-
-la na “bacia das almas”. Só 
vejo uma razão explicativa 
para a aberração que esta 
privatização consiste. Ela 
permite que muita propina 
seja distribuída, com o des-
fazimento de patrimônio da 
sociedade.

Paulo Metri é conselheiro do Clube de 
Engenharia.
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Setor elétrico 
estatal tem 
o tamanho 
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ocorrer o desejado 
desenvolvimento
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Para subsistir, o FNDCT tem que cumprir sua missão

Há nexo em privatizar a Eletrobras?



3Monitor Mercantil   l  Terça-feira, 10 de agosto de 2021 Conjuntura

Medalhistas ganham  
ouro nas redes

O resultado esportivo e a satisfação pessoal dirigem 
os caminhos dos atletas olímpicos. Mas o destaque 

obtido nas quadras, tatames ou águas transborda para as 
redes sociais, e os ganhos anuais com publicidade podem 
chegar à casa dos milhões. As novas estrelas brasilei-
ras alcançaram as médias de celebridades consideradas 
megainfluenciadoras, como ex-BBBs e até mesmo atletas 
de esportes mais populares, mostra análise da INFLR, 
startup especializada em marketing de influência, que 
avaliou os níveis de engajamento de alguns atletas no Ins-
tagram durante julho.

O melhor exemplo é do ponteiro Douglas Souza, da 
seleção masculina de vôlei. Mesmo com a medalha de 
ouro de 2016 no currículo, ele chegou à atual edição 
com pouco mais de 260 mil seguidores; sai com mais de 
3 milhões. No Índice de Engajamento INFLR, Doug-
las apresentou um resultado de 7,66%, superando o 
ex-BBB e agora influenciador digital Gil do Vigor e o 
jogador de futebol Neymar. Gil tem mais de 14 milhões 
de seguidores, com resultado de 6,86% de engajamento, 
enquanto o jogador do PSG ultrapassa os 156 milhões de 
seguidores, mas com engajamento de 1,24%.

Neymar também é superado pela skatista e medalhista 
de prata Rayssa Leal (6,5 milhões de seguidores), que tem 
média de 6,45% de engajamento, e pela ginasta e ouro no 
salto Rebeca Andrade (2,2 milhões de seguidores), com 
6,07%.

O diretor da INFLR Thiago Cavalcante calcula que 
para um influenciador digital considerado médio, que 
tem entre 500 mil e 2 milhões de seguidores, uma 
publicação patrocinada pode chegar a cerca de R$ 120 
mil. “Dependendo do número de parcerias, eles podem 
faturar mais de R$ 1 milhão por ano só com os publi-
posts”, afirma.

Canelada

O episódio Nike x Peak só confirma que o futebol – ao 
menos o masculino – não tem espaço nos Jogos Olímpi-
cos.

Rápidas

Rachel Ferreira Bonel, superintendente executiva de 
Dados, Privacidade e Planejamento Comercial da Icatu, 
integra o Conselho Deliberativo da Susep para a gover-
nança do processo de implementação do Sistema de Segu-
ros Aberto (Open Insurance) *** O economista e funda-
dor da 88i Seguradora.digital, Rodrigo Ventura, foi eleito 
representante das Seguradoras S4, que reúne as insurtechs 
do Sandbox no Conselho da Susep *** Questionar o 
desconhecido, para que não se tema o futuro, é um dos 
objetivos do “Muda Mundo: Transformando Sociedades”, 
evento do TEDx organizado pela PUCPR marcado para 
quarta-feira. Informações: instagram.com/tedxpucpr *** 
Nesta quinta-feira, a Associação dos Advogados Tribu-
taristas do Pará e a Abradt apresentam o evento “Temas 
atuais de processo administrativo fiscal estadual: voto de 
qualidade, instância única e experiência de MG”, às 17h, 
em meet.google.com/ovi-uidx-ofy *** Ao longo de agos-
to, o Instituto dos Advogados do RS realizará uma série 
de eventos online alusivos ao aniversário de criação dos 
cursos jurídicos no Brasil. Nesta terça, às 19h, será uma 
homenagem ao Dia do Advogado em youtube.com/c/
IARGSInstitutodosAdvogadosdoRS

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

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE ANGRA DOS REIS
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – PRESENCIAL, com
prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação de cobrança
proposta por HUGO FRANÇA DE OLIVEIRA BASTOS em face de
NP ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÃO
EIRELI (Processo nº 0004003-62.2015.8.19.0003). A Dra.
ANDREA MAURO DA GAMA LOBO D’ECA DE OLIVEIRA, Juíza de
Direito, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a NP
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÃO EIRELI,
através de seu representante legal, de que no dia 20/08/2021,
às 15:00 horas, no Átrio do Fórum de Angra dos Reis, na Avenida
Oswaldo Neves Martins, nº 142, Centro – Angra dos Reis / RJ,
pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido
a quem mais der acima da avaliação de R$ 364.797,46; ou às
15:30 horas, no mesmo dia e local, a quem mais der
independente da avaliação, o DIREITO E AÇÃO sobre o
Apartamento C-01 (em construção), situado na Rua Anna de
Carvalho nº 94, Camorim Grande, Angra dos Reis/RJ. Cf. o 1º
Ofício do RI de Angra dos Reis, a matrícula da unidade não foi
aberta em razão da determinação contida no artigo 237-A da Lei
6.015/73 (incluído pela Lei nº 11.977 de 2009), encontrando-se a
Área nº 04, onde consta registrado o memorial de incorporação
da unidade, matriculado sob o nº 14.962 e registrado em nome
de NP Administração, Planejamento e Incorporação EIRELI. O
imóvel não possui habite-se, não tendo inscrição junto à
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. Os créditos que recaem
sobre o imóvel serão sub-rogados sobre o preço da alienação
na forma do § 1º, do artigo 908, do CPC e o parágrafo único do
artigo 130 do CTN. Ficam os interessados intimados do leilão
pelo presente edital, suprindo a exigência contida no art. 889 do
CPC. Caberá o pagamento de comissão no equivalente a 0,5%
a 2,5% do valor da avaliação, em caso de remição ou qualquer
ato por conta do devedor ou credor. 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,
18/06/2021. – Eu, Thabatta Leandro Veites, Chefe de Serventia,
o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Mabel Christina Castrioto Meira
de Vasconcellos – Juíza de Direito.

INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA DE BENS S.A.
CNPJ n° 42.270.603/0001-53
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
O Presidente da INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA DE BENS S.A, 
CNPJ n° 42.270.603/0001-53, convoca os acionistas da Companhia para 
a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada em formato 
presencial na sede da Companhia, no dia 16 de agosto de 2021, onde a 
primeira convocação acontecerá às 10 horas e a segunda convocação às 
11 horas para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: 1) Deliberar sobre 
a eleição de nova diretoria; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido 
dos exercícios findo em 31/12/2018 e 31/12/2019; e eventuais distribuições 
de dividendos; 3) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e 
votar as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31.12.2018 
e 31.12.2019; 4) Assuntos diversos. A maioria dos Acionistas foram 
pessoalmente comunicados e anuíram com os termos da Convocação.
Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2021.

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 
30/07/21: Data, Horário e Local: Aos 30/07/21, às 11:00h, 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 Fer-
rari – Presidente e Sr. Alberto Costa Souza Fontenelle – Secretário. Convo-
cação e Presença: Presentes os acionistas que representam a totalidade 
do capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada a con-
vocação 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 vo-
tos, 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 julho de 2021 e a ser pago em ou antes de 31/08/21. 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 Alberto Costa Souza Fontenelle – Se-
cretário. Repsol Upstream B.V., Repsol Exploración, S.A. e TipTop Luxem-
bourg S.A.R.L. Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída da ata 
lavrada no livro próprio da Companhia. RJ, 30/07/21. Secretário da Mesa: 
Alberto Costa Souza Fontenelle. JUCERJA nº 4265346 em 04/08/2021.

Luta pelo voto impresso?
Câmara analisa proposta com tanques no Centro de Brasília 

No mesmo dia 
em que a Câma-
ra dos Deputa-

dos analisará o projeto de 
voto impresso, elaborado 
com base em suspeitas de 
fraudes, não comprovadas, 
nas eleiçãões eletrônicas, 
levantadas pelo presidente 
Jair Bolsonaro, foi marcado 
para esta terça-feira um des-
file de blindados e tanques 
de guerra na Esplanada dos 
Ministérios, segundo comu-
nicado da Marinha.

O ato, visto como uma 
demonstração de força do 
mandatário do país, levou o 
presidente do Psol, Juliano 
Medeiros, anunciar, nesta 
segunda-feira, que o partido 
entrou com mandado de se-
gurança na Justiça Federal de 
Brasília para impedir o desfi-
le de integrantes da Força de 
Fuzileiros da esquadra.

O desfile de tanques foi 
criticado por parlamentares 
como o senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP). No 
Twitter, disse que colocar 
tanques na rua era sinal de 
“covardia” de Bolsonaro. 
Integrantes do Exército 
ouvidos pela revista Veja 
consideram o evento “inu-
sitado”. Para analistas e po-
líticos de oposição, trata-se 
é uma tentativa de Bolso-
naro de mostrar força em 
meio aos recentes choques 
com o Judiciário, ameaças 
de não seguir a Constitui-
ção e aposta redobrada em 
um discurso golpista.

Entrega de convites

A Marinha, por sua vez, 
em comunicado, anunciou 
que vai realizar um desfile 
de veículos blindados, in-

cluindo tanques de guerra 
e lança-mísseis, na Espla-
nada dos Ministérios, em 
Brasília, para entregar ao 
presidente e ao Ministro da 
Defesa, Walter Souza Braga 
Netto, convites para com-
parecerem à Demonstração 
Operativa, que ocorrerá no 
próximo dia 16 de agosto, 
no Campo de Instrução da 
Formosa (CIF) que, apesar 
de ocorrer todo ano, é a pri-
meira vez em que anunciam 
que os tanques passarão pe-
lo centro de Brasília.

Segundo ainda a Marinha, 
pela manhã, o comboio com 
veículos blindados, arma-
mentos e outros meios da 
Força de Fuzileiros da Es-
quadra, que partiu do Rio de 
Janeiro, passará por Brasília a 
caminho do Campo. A cor-
poração destaca que a Ope-
ração Formosa tem o objeti-

vo de assegurar o preparo do 
Corpo de Fuzileiros Navais 
como força estratégica, de 
pronto emprego e de cará-
ter anfíbio e expedicionário, 
conforme previsto na Estra-
tégia Nacional de Defesa. 

Este ano, a Operação 
Formosa envolverá mais de 
2,5 mil militares, da Mari-
nha, do Exército e da Força 
Aérea, que simularão uma 
operação anfíbia, conside-
rada a mais complexa das 
ações militares, empregan-
do mais de 150 diferentes 
meios, entre aeronaves, 
carros de combate, veícu-
los blindados e anfíbios, de 
artilharia e lançadores de 
mísseis e foguetes. Foram 
transportadas 1,5 mil tone-
ladas de equipamentos do 
Rio de Janeiro para Brasília, 
num deslocamento de mais 
de 1.400 km. 

ONU: relatório sobre clima aponta ‘alerta vermelho’ 

Um “alerta ver-
melho” que de-
ve fazer soar os 

alarmes sobre as energias 
fósseis que “destroem o 
planeta”, foi anunciado pe-
lo secretário-geral da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU), António Guterres, 
ao comentar o relatório 
sobre o clima, publicado 
nesta segunda-feira pelo 
Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas  
(IPCC, na sigla em inglês).

O relatório mostra uma 
avaliação científica dos úl-
timos sete anos e “deve 
significar o fim do uso do 
carvão e dos combustíveis 
fósseis, antes que destru-
am o planeta”, segundo 
avaliação de Guterres, em 
comunicado.

O secretário pede que 
nenhuma central de carvão 
seja construída depois de 
2021. “Os países também 
devem acabar com novas 
explorações e produção de 
combustíveis fósseis, trans-
ferindo os recursos desses 

combustíveis para a ener-
gia renovável”, acrescentou 
Guterres.

+1,5ºC em 2030

O relatório estima que 
o limiar do aquecimento 
global (de +1,5°C), em 
comparação com o da 
era pré-industrial, vai ser 
atingido em 2030, 10 anos 
antes do que tinha sido 
projetado anteriormente, 
“ameaçando a humanida-
de com novos desastres 
sem precedentes”.

“Trata-se de um alerta 
vermelho para a humani-
dade”, disse António Gu-
terres. “Os alarmes são en-
surdecedores: as emissões 
de gases de efeito estufa 
provocadas por combus-
tíveis fósseis e o desma-
tamento estão sufocando 
o nosso planeta”, disse o 
secretário.

No mesmo documen-
to, ele pede igualmente aos 
dirigentes mundiais, que se 
vão reunir na Conferên-

cia do Clima (COP26) em 
Glasgow, na Escócia, no 
próximo mês de novembro, 
que alcancem “sucessos” na 
redução das emissões de ga-
ses de efeito estufa.

“Se unirmos forças ago-
ra, podemos evitar a catás-
trofe climática. Mas, como 
o relatório de hoje indica 
claramente, não há tempo 
e não há lugar para descul-
pas”, apelou.

De acordo com o docu-
mento do IPCC, a tempera-
tura global subirá 2,7ºC em 
2100, se se mantiver o atual 
ritmo de emissões de gases 
de efeito estufa. No novo 
relatório, que saiu com atra-
so de meses devido à pan-
demia, o painel considera 
vários cenários, dependen-
do do nível de emissões que 
se alcance. Manter a atual 
situação, em que a tempera-
tura global é, em média, 1,1 
grau mais alta que no perí-
odo pré-industrial (1850-
1900), não seria suficiente: 
os cientistas preveem que, 
dessa forma, se alcançaria 

um aumento de 1,5 grau em 
2040, de 2 graus em 2060 e 
de 2,7 em 2100.

Esse aumento, que acar-
retaria mais acontecimentos 
climáticos extremos, como 
secas, inundações e ondas 
de calor, está longe do obje-
tivo de reduzir para menos 
de 2]C, fixado no Acordo 
de Paris, tratado no âmbito 
das nações, que fixa a re-
dução de emissão de gases 
de efeito estufa a partir de 
2020, impondo como limite 
de subida 1,5ºC.

O estudo da principal 
organização que estuda as 
alterações climáticas, ela-
borado por 234 autores de 
66 países, foi o primeiro 
a ser revisto e aprovado 
por videoconferência. Os 
peritos reconhecem que a 
redução de emissões não 
terá efeitos visíveis na 
temperatura global até que 
se passem duas décadas, 
ainda que os benefícios 
para a contaminação at-
mosférica possam ser no-
tados em poucos anos. 
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Aposentados à espera 
de um ‘milagre’ no STF
Por Vinícius Pacheco Fluminhan

Em breve, o ministro Alexandre de Moraes, do Supre-
mo Tribunal Federal, terá o desafio de desempatar o 

placar de 5x5 no embate entre aposentados e INSS conhe-
cido como “revisão da vida toda”. Por que o caso chegou 
ao ponto de exigir um voto de minerva? Quem tem razão? 
Os aposentados ou o INSS?

Antigamente, as aposentadorias do INSS eram calcula-
das pela média dos últimos 36 salários. A legislação bra-
sileira entendia que a conta beneficiava o aposentado por 
refletir os salários supostamente mais altos da sua vida. A 
suposição não era sempre verdadeira. Afinal, não é todo 
profissional que encontra os maiores salários da vida no 
final da carreira. Mas era assim que a lei tratava o assunto e 
isso nunca foi seriamente questionado em juízo.

A partir da aprovação da Lei 9.876, de 26 de novembro 
de 1999, as aposentadorias passaram a ser calculadas pela 
média dos salários recebidos durante todo o vínculo do tra-
balhador com a Previdência, gerando assim duas consequ-
ências: (1) ela trouxe maior equilíbrio financeiro ao sistema 
ao promover uma aproximação entre valor de contribuição 
e valor de benefício; (2) e impediu aposentadorias de valor 
baixo para quem se aposentava circunstancialmente em pe-
ríodos de baixos salários.

A nova lei, contudo, não teve aplicação integral para to-
dos. Para os filiados à Previdência antes da sua entrada em 
vigor, ficou definido na norma que o cálculo da aposenta-
doria abrangeria apenas os salários a partir de julho/1994 e 
não os salários da “vida toda”. Assim, muitos aposentados 
não puderam utilizar no cálculo da aposentadoria os salá-
rios altos do período anterior a julho/1994.

Há quem acredite que a data (julho/1994) está associada 
à implantação do real, tendo como propósito evitar discus-
sões intermináveis sobre a correção monetária de moedas 
já extintas, sabidamente um problema crônico que inchou 
o Poder Judiciário de processos nos anos 80 e 90. Essa 
explicação, entretanto, não convenceu quem teve prejuízo 
no cálculo da aposentadoria. Afinal, se a lei havia criado um 
sistema para refletir o histórico do trabalhador, reputando 
tal metodologia mais justa, por que para os mais antigos ela 
própria impôs uma barreira?

Juridicamente, o tratamento desigual criado em 1999 
abre as portas para um longo discurso a favor da isono-
mia lançando a seguinte provocação: seria justa a discri-
minação feita entre os trabalhadores filiados à Previdência 
antes e depois da Lei 9.876? Porém, a inclinação em prol 
da igualdade traz consigo um sério problema. A isonomia 
implicaria o recálculo das aposentadorias de quem se be-
neficiou com a exclusão dos salários do período anterior 
a julho/1994, que podem ter sido menores e não maiores! 
Assim, os aposentados que não reclamam do cálculo feito 
na época poderiam ter o valor de suas aposentadorias redu-
zido. A regra de cálculo é uma só. Ou se aplica a todos ou 
não se aplica a ninguém.

Os aspectos econômicos da controvérsia não são menos 
complexos. Tivemos índices bem altos de desemprego e 
queda do nível dos salários nos anos 90. A melhoria do 
quadro foi lenta e a aposentadoria chegou exatamente nes-
ta época para muita gente. Não obstante a regra da “vida 
toda” já estivesse em vigor, para os já filiados, os benefí-
cios foram calculados apenas com os salários a partir de 
julho/1994. Conclusão: em função do ambiente econômi-
co, o tratamento desigual imposto pela Lei 9.876/99 pode 
ser considerado injusto. Porém, como a receita da Previ-
dência é constituída predominantemente por contribuições 
sobre os salários e estava comprometida na época, havia 
uma exigência técnica de que as aposentadorias refletissem 
a realidade remuneratória mais recente dos trabalhadores, 
e não o passado longínquo. Pelo viés operacional, a lei não 
é injusta.

Como se vê, não é obra do acaso o placar de 5x5 no STF. 
A Corte possui no histórico outros casos de grande reper-
cussão, como ocorreu com a discussão sobre a correção de 
benefícios pelo IGP-DI nos anos 1990; sobre a desaposen-
tação na primeira década do milênio; e mais recentemente, 
sobre a aplicação do Fator Previdenciário. Em todos eles 
o placar foi mais folgado (respectivamente: 7x2 com duas 
abstenções, 7x4 e 7x4). Todos com vitória do INSS. Esse 
retrospecto, porém, não tira a esperança dos aposentados. 
O STF tem sido rigoroso com os demais poderes em mui-
tas ocasiões e por diferentes motivos. Quem sabe os apo-
sentados se surpreendem desta vez.

Vinícius Pacheco Fluminhan é advogado e professor de Direito Previdenciário na 
Universidade Presbiteriana Mackenzie Campinas.

Águas de Jahu S.A.
CNPJ nº 20.918.034/0001-77 - NIRE 35.300.469.488

Ata da Assembleia Geral Ordinária em 21/05/2021
1. Data, Hora e Local: Às 14:00h do dia 21/05/2021, na sede social da Companhia, na Avenida Comendador Ítalo Mazzei nº 1250, 
Jardim Olímpia, Jaú, São Paulo. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 
nº 6.404/76, em face da presença da totalidade dos acionistas. 3. Mesa: Presidente: Ivan Mininel da Silva; Secretário: Carlos Werner 
Benzecry. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Observados os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes deliberações pela 
acionista presente representante da totalidade do capital social votante: 4.1. Aprovar, depois de examinadas e discutidas, as contas dos 
administradores, as demonstrações contábeis e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/2020, documentos estes publicados em 24/03/2021, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 132/133/134 e no 
jornal Diário do Acionista na página 13, documentos estes disponíveis em mesa e que eram do conhecimento prévio da acionista, 
conforme estabelece o artigo 133, caput, § 3º e § 4º, da Lei nº 6.404/76. 4.2. Registrar que não houve destinação do resultado apurado 
no exercício findo em 31/12/2020, face à inexistência de lucros. 4.3. Consignar a renúncia do Diretor Ronaldo Oller Tossi, o qual assinou, 
nesta data, Termo de Renúncia que foi lavrado em livro próprio. A acionista consta em ata seu agradecimento ao Sr. Ronaldo Oller Tossi 
por todo o período que foi Diretor da Companhia. 4.4. Reeleger o Sr. Ivan Mininel da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, portador da 
carteira de identidade nº 30.522.138-3, emitida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 212.618.048-48 e eleger o Sr. Carlos Werner 
Benzecry, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 150710-D, emitida pelo CREA/RJ e inscrito no CPF sob 
o nº 018.280.997-83, ambos com endereço comercial na Avenida Comendador Italo Mazzei nº 1250, Jardim Olímpia, Jaú, São Paulo, 
para os cargos de Diretores da Companhia, com mandato de 02 anos ou até a data da Assembleia Geral Ordinária que for realizada no 
ano de 2023, os quais declararam que não estão incursos em crime ou outra hipótese prevista em lei que os impeça de exercer a 
atividade mercantil, desde logo tomando posse de seus respectivos cargos mediante a assinatura do Termo de Posse lavrado em livro 
próprio. 4.5. Aprovar a remuneração global anual da Diretoria no valor de R$ 30.000,00. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, sob a forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das S.A., a qual foi lida, 
aprovada e assinada. 6. Presenças de: Ivan Mininel da Silva, Presidente. Carlos Wemer Benzecry, Secretário; Mário Vieira Lopes e José 
Carlos de Almeida Martins, Auditores Independentes; Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. (p. Cláudio Bechara Abduche e 
Leonardo das Chagas Righetto), Acionista. Jaú, 21/05/2021. Ivan Mininel da Silva - Presidente; Carlos Werner Benzecry - Secretário. 
JUCESP nº 351.261/21-7 em 19/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Águas de Araçoiaba S.A.
CNPJ n° 11.347.020/0001-50 - NIRE 35300374100

Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 04/06/2021
1. Hora, Data e Local: Às 12h do dia 04/06/2021, na sede social da Companhia, na Rua Professor Toledo n° 960, Centro, Araçoiaba da Serra, São 
Paulo. 2. Convocação e Presença: Editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOSP”), nos dias 27, 28 e 
29/05/2021 nas páginas 34, 22 e 23, respectivamente e no Jornal Monitor Mercantil, nos dias 27, 28 e 29/05/2021 nas páginas 03, 04 e 04, 
respectivamente. 3. Mesa: Presidente: Ivan Mininel da Silva; Secretário: Carlos Werner Benzecry. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Observados 
os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes deliberações pela acionista presente representando 99,99% da totalidade do capital social 
votante: 4.1. Consignar a renúncia do Diretor Ronaldo Oller Tossi, o qual assinou, nesta data, Termo de Renúncia que foi lavrado em livro próprio. A 
acionista consta em ata seu agradecimento ao Sr. Ronaldo Oller Tossi por todo o período que foi Diretor da Companhia. 4.2. Reeleger o Sr. Ivan 
Mininel da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n° 30.522.138-3, emitida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o 
n° 212.618.048-48 e eleger o Sr. Carlos Werner Benzecry, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade n° 150710-D, emitida 
pelo CREA/RJ e inscrito no CPF sob o n° 018.280.997-83, ambos com endereço comercial na Rua Professor Toledo n° 960, Centro, Araçoiaba da 
Serra, São Paulo, para os cargos de Diretores da Companhia, com mandato de 02 anos ou até a data da AGO que for realizada no ano de 2023, 
os quais declararam que não estão incursos em crime ou outra hipótese prevista em lei que os impeça de exercer a atividade mercantil, desde logo 
tomando posse de seus respectivos cargos mediante a assinatura do Termo de Posse lavrado em livro próprio, que encontra-se na Sede da 
Companhia. 4.3. Aprovar a remuneração global anual da Diretoria no valor de R$ 30.000,00. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-
se a ata a que se refere esta Assembleia, sob a forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., a qual foi lida, aprovada e assinada. 
6. Assinaturas: Ivan Mininel da Silva, Presidente. Carlos Werner Benzecry, Secretário. Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. (p. Claudio 
Bechara Abduche e Leonardo das Chagas Righetto), acionista presente. Confere com o original lavrado em livro próprio. Araçoiaba da Serra, 
04/06/2021. Ivan Mininel da Silva - Presidente; Carlos Werner Benzecry - Secretário. JUCESP nº 349.437/21-0 em 16/07/2021. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

Pagamentos com cartões cresceram 
52% no segundo trimestre

As compras realiza-
das por meio do sis-
tema de cartões de 

crédito, débito e pré-pagos 
cresceram 52% no segundo 
trimestre de 2021 quando 
comparado ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. No 
total foram negociados R$ 
609,2 bilhões no período, 
de acordo com dados divul-
gados hoje pela Associação 
Brasileira das Empresas de 
Cartões de Crédito e Servi-
ços (Abecs), que representa 
o setor de meios eletrônicos 
de pagamento.

Em quantidade de tran-
sações, foram registrados 
7,1 bilhões de pagamentos 
com cartões nos meses de 
abril, maio e junho, o equi-
valente a 55 mil por minuto, 
53,9% a mais do que no ano 
anterior.

O cartão de crédito foi 
o meio de pagamento que 
apresentou o maior valor 
transacionado no segundo 
trimestre, registrando R$ 
371,3 bilhões, com cresci-
mento de 53%, seguido do 
cartão de débito que movi-
mentou R$ 214 bilhões (+ 
42,3%), e do cartão pré-pa-
go, R$ 23,9 bilhões, o que 
representa alta de 214,3%.

Os gastos com cartões 
no exterior cresceram 62% 
depois de seis trimestres 
consecutivos de queda. Se-
gundo os dados, o volume 

movimentado foi de US$ 
708 milhões, o equivalente 
a R$ 3,7 bilhões. As com-
pras realizadas por estran-
geiros no Brasil somaram 
US$ 492,7 milhões (R$ 2,6 
bilhões), uma alta de 73,6%.

Segundo a Abecs, o re-
sultado é reflexo de um ce-
nário de maior abertura da 
economia, com a flexibili-
zação das medidas de isola-
mento social em combate à 
pandemia, levando em con-
sideração que a compara-
ção é feita com o segundo 
trimestre do ano passado, 
período de maior impacto 
na crise.

De acordo com o le-
vantamento da entidade, 
quando avaliado o primeiro 
semestre do ano, os paga-
mentos com cartões cresce-
ram 33,2% ao somarem R$ 
1,2 trilhão. O cartão de cré-
dito movimentou R$ 707,2 
bilhões (alta de 30,8%), o 
cartão de débito, R$ 418,4 
bilhões (alta de 30,3%), e o 
cartão pré-pago, R$ 41,8 bi-
lhões (alta de 183,2%). Ao 
todo foram 3,6 bilhões de 
pagamentos com cartões no 
período, o que representa 
um crescimento de 30,5% 
em comparação com o pri-
meiro semestre de 2020.

Os dados mostram ainda 
que o uso de cartões para o 
pagamento em compras na 
internet e aplicativos movi-

mentou R$ 135,1 bilhões no 
segundo trimestre, com alta 
de 46,5%. No acumulado 
do semestre, o valor movi-
mentado chegou a R$ 255,2 
bilhões, com alta de 41,2%. 
O destaque foi o mês de 
abril, que registrou avanço 
de 60% dos pagamentos di-
gitais. Os pagamentos sem 
contato ou por aproximação 
no segundo trimestre cres-
ceram 694%, somando R$ 
34,4 bilhões. O mais usado 
nessa função foi o cartão de 
crédito, com R$ 19 bilhões, 
seguido pelo cartão de dé-
bito, com R$ 10,6 bilhões, 
e pelo cartão pré-pago, com 
R$ 4,8 bilhões. No semestre 
foram R$ 53 bilhões movi-
mentados com esse tipo de 
pagamento. O crescimento 
foi de 540,7%, em compara-
ção com o primeiro semes-
tre de 2020. Por modalidade, 
o cartão de crédito registrou 
R$ 30,1 bilhões, o cartão de 
débito, R$ 15,7 bilhões, e o 
cartão pré-pago, R$ 7,1 bi-
lhões.

O levantamento da 
Abecs também indicou que 
o segundo trimestre do ano 
foi o período que registrou 
a menor taxa de inadim-
plência do cartão de crédi-
to desde a criação da série 
histórica do Banco Central, 
chegando a 3,8% em abril e 
ficando abaixo do índice de 
inadimplência geral da pes-

soa física em empréstimos 
recursos livres (4%), que 
inclui crédito consignado, 
crédito pessoal e financia-
mento de veículos, entre 
outros.

“Isso mostra que, mesmo 
com o aumento expressivo 
do uso dos meios eletrôni-
cos de pagamento e a crise 
gerada pela pandemia, o 
brasileiro usa o cartão de 
crédito de forma conscien-
te. Ainda segundo dados 
do Banco Central, o saldo 
das transações sem juros do 
cartão cresceu 40,5% em 
junho, em comparação com 
o mesmo mês do ano pas-
sado. Por outro lado, o cré-
dito rotativo recuou 8,3% 
e registrou sua 11ª queda 
consecutiva”, diz a Abecs.

De acordo com a entida-
de, a utilização de cartões 
deve ser 24,5% maior em 
2021, de acordo com a re-
visão feita pela entidade. O 
número inicial era de 19%. 
“O avanço na abertura da 
economia e recuperação do 
setor de serviços reforçam 
as perspectivas positivas 
para o restante do ano. A 
tendência para os próximos 
meses é que o setor inicie 
um retorno a padrões de 
crescimento mais próximos 
aos dos anos anteriores à 
pandemia”, afirma a Abecs. 
O valor movimentado deve 
chegar aos R$ 2,48 trilhões.

Imóveis têm alta de 0,64%, maior índice desde 2014

O Índice FipeZap, 
que acompanha o 
comportamento 

do preço médio de venda 
de imóveis residenciais em 
50 cidades brasileiras, apre-
sentou alta de 0,64% em 
julho, após avançar 0,57% 
em junho, 0,48% em maio, 
e 0,30% em abril. O resulta-
do estabelece novo recorde 
para variação mensal desde 
agosto de 2014, quando foi 
apurada uma alta de 0,68% 
no índice. Comparativamen-
te, a expectativa do mercado 
para a variação do IPCA/
IBGE de julho de 2021 é de 
+0,94%, segundo informa-
ção disponível na última pu-
blicação do Boletim Focus 
do Banco Central, resultado 
que acarreta uma queda de 
0,30% no Índice FipeZap, 
em termos reais. Individual-
mente, 15 das 16 capitais mo-
nitoradas pelo índice apre-
sentaram elevação no preço 
médio no último mês, desta-
cando-se: Vitória (+2,74%), 
Curitiba (+1,79%), Goiânia 
(+1,75%), Florianópolis 
(+1,60%), Brasília (+1,59%), 
Fortaleza (+1,18%), Manaus 
(+1,14%) e Porto Alegre 

(+0,98%). Com respeito 
às duas cidades com maior 
representatividade no cál-
culo da variação do Índice 
FipeZap, apurou-se uma al-
ta de 0,42% em São Paulo, 
superando a variação men-
sal registrada entre imóveis 
à venda no Rio de Janeiro 
(+0,21%)

Até julho, o Índice Fipe-
Zap acumula alta nominal 
de 2,82%, inferior à inflação 
ao consumidor de 4,74% – 
considerando o comporta-
mento observado e espera-
do do IPCA/IBGE. Caso 
a expectativa de mercado se 
confirme, a relação entre a 
variação acumulada do Ín-
dice FipeZap e da inflação 
ao consumidor apurada pelo 
IBGE resultará em um recuo 
de 1,83% do preço médio de 
residencial, em termos reais. 
A alta nominal no índice no 
balanço parcial de 2021 é im-
pulsionada pelas variações 
de preço registradas em to-
das as capitais monitoradas, 
com destaque para as se-
guintes: Vitória (+10,12%), 
Maceió (+8,96%), Floria-
nópolis (+8,25%), Curi-
tiba (+7,99%), Goiânia 

(+6,80%), Manaus (+6,77%) 
e Brasília (+5,29%).

Nos últimos 12 meses, o 
Índice FipeZap apresenta um 
avanço nominal de 5,13%. 
Na comparação com a in-
flação acumulada (+8,97%), 
apurada pelo IPCA/IBGE, 
o Índice FipeZap apresen-
ta queda de 3,46%, em ter-
mos reais. Como no balanço 
parcial de 2021, todas as 16 
capitais monitoradas pelo 
índice registraram elevação 
no preço médio nos últimos 
12 meses, com destaque 
para as variações observa-
das em: Vitória (+15,83%), 
Maceió (+14,62%), 
Manaus (+14,14%), 
Curitiba (+12,84%), 
Goiânia (+10,84%), Floria-
nópolis (+10,70%) e Brasília 
(+10,12%). Em São Paulo 
e no Rio de Janeiro, por sua 
vez, as altas acumuladas nos 
últimos 12 meses foram de 
4,45% e 2,62%, respectiva-
mente.

Com base na amostra de 
anúncios de imóveis residen-
ciais para venda em julho de 
2021, o preço médio calcula-
do entre as 50 cidades moni-
toradas pelo Índice FipeZap 

foi de R$ 7.702/m². Dentre 
as 16 capitais acompanhadas 
pelo índice, São Paulo apre-
sentou o preço médio mais 
elevado no último mês (R$ 
9.569/m²), seguida por Rio 
de Janeiro (R$ 9.565/m²) e 
Brasília (R$ 8.469/m²). Já 
entre as capitais monitora-
das com menor valor médio 
de venda, vale mencionar: 
Campo Grande (R$ 4.330/
m²), João Pessoa (R$ 4.708/
m²) e Goiânia (R$ 4.804/
m²).

Segundo Felipe Sichel, 
estrategista-chefe do Banco 
Digital Modalmais, “Proje-
tamos o IPCA de julho em 
1%, 47 bps acima do valor 
registrado no mês anterior 
(0,53%). Na abertura por 
grupos, grande destaque 
para as altas em habitação 
(3,09%) e nos transportes 
(1,41%) devido ao reajuste 
do valor da bandeira tarifá-
ria vermelha 2 na conta de 
energia elétrica, dos com-
bustíveis e de passagens 
aéreas. A projeção negativa 
para saúde e cuidados pes-
soais (-0,36%) se deve prin-
cipalmente ao reajuste ne-
gativo de planos de saúde.”
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EDITAL PARA CONSTITUIÇÃO DE COOPERATIVA DE CONSUMO.
O presente Edital convida vendedores, representantes e propagandis-
tas de qualquer ramo econômico do Estado do Rio de Janeiro, para
participar de reunião pré-constituição de cooperativa de consumo a ser
realizada no dia 21 de agosto de 2021, na Avenida Lúcio Meira nº
330, sala 105, Várzea, Teresópolis/RJ, 25953-001, com início às
08:00h em primeira chamada, 09:00h em segunda chamada e as 10:00
em terceira e última chamada. Os interessados deverão levar docu-
mentação pessoal necessária em conformidade com a Lei 5.764/71, Lei
10.406/02 e Lei nº 8.934/94, quando no ato da fundação haverá forma-
ção de chapas, candidatura, eleição e posse para o primeiro mandato.
É obrigatório o uso de máscara de proteção, álcool gel 70º e manter
distanciamento de segurança entre as pessoas, vacinados ou não.
Dra. Fátima Teixeira Martins – OAB/RJ 110.270. Presidente da Comissão
pré-fundação. 10 de agosto de 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET-RIO

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
PROCESSO INSTRUTIVO Nº 03/200.892/2019. TERMO DE
COMPROMISSO. DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2021. PARTES:
CET-RIO e GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA. OBJETO: A compromissária
apresentou projeto para modificação com acréscimo e legalização em
edificação de uso exclusivo existente, destinada a indústria farmacêutica,
situada na Estrada dos Bandeirantes, nº 8464, esquina da Rua Despachante
Godofredo Marques - Jacarepaguá, obrigando-se, ainda, ao cumprimento
integral do constante na Cláusula Segunda do presente Termo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET-RIO

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
PROCESSO INSTRUTIVO Nº 03/200.893/2019. TERMO DE COMPROMISSO.
DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2021. PARTES: CET-RIO e
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA. OBJETO: A compromissária apresentou
projeto para legalização de acréscimo em edificação existente de uso exclusivo
situada na Estrada dos Bandeirantes nº 8480 esquina da Rua Despachante
Godofredo Marques, destinada a serviços administrativos e estacionamento
de apoio à edificação de uso exclusivo destinada a indústria farmacêutica
existente no terreno nº 8464 - Jacarepaguá, obrigando-se, ainda, ao cumprimento
integral do constante na Cláusula Segunda do presente Termo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 01.2021
OBJETO: Contratação de empresa para realização de obra de construção de
ponte sobre o Rio Camarim ligando as Ruas Teodoro e Camari nos Bairros
Ponte Preta e Eldorado, neste Município. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0410/
2021/04. RETIRADA DO EDITAL: www.queimados.rj.gov.br ou na Prefeitura,
Rua Hortência, 254 – Centro, das 09:00 às 12:00 horas e 14:00 às 16:00
horas, mediante a entrega de ( uma ) RESMA DE PAPEL A4 e carimbo do CNPJ
da Empresa. DATA / HORA: 30/08/2021 às 10:00 horas.

Filipe Martins Silva
Presidente - CPLMSO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da COOPATAXI - Cooperativa de Consumo e Trabalho dos
Motoristas Autônomos de Táxi do Município do Rio de Janeiro Ltda., no uso
de suas atribuições legais que lhe confere o Estatuto Social, Capítulo IX,
Artigo 33, Letra (E), convoca seus 127 (cento e vinte e sete) cooperativados,
no gozo de suas obrigações sociais, para Assembleia Geral Extraordiná-
ria, dia 21 de agosto de 2021, que se realizará em sua Sede Social, sito
à Rua Herculano Pena 667, Cavalcanti/RJ, às 7:00 horas em 1º convoca-
ção, com a presença mínima de 2/3 dos cooperativados, ou às 8:00 horas
em 2º convocação com presença mínima de metade e mais um dos
cooperativados, ou às 9:00 horas em 3° e última convocação com a pre-
sença mínima de 10 cooperativados, em condições de votar, para delibera-
rem sobre a seguinte ordem do dia. 1 – Autorização para contratação de
conta garantida; 2 – Isenção de pagamento das parcelas de título adquiri-
dos antes de 12/12/2020; 3 – Alteração do Regimento do FAC, artigo 36; 4
– Criação de comissão para reavaliação do FAC.

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2020.
Marcelo de Carvalho Reis

Presidente

Três perguntas: o mercado de franquias odontológicas
Por Jorge Priori

A Odonto Excel-
lence é uma rede 
de franquias odon-

tológicas fundada em 2009 
pelo empresário Oséias 
Gomes. Operando no Bra-
sil, Portugal, Paraguai e An-
gola, a empresa se prepara 
para expandir suas ativi-
dades para outros 5 países, 
entre eles o México e a Chi-
na.

Para que tenhamos 
uma ideia da dimensão do 
negócio, em 2019, ano em 
que completou 10 anos de 
existência, a Odonto Ex-
cellence faturou R$ 293 
milhões. No ano seguinte, 
2020, o faturamento ficou 
em R$ 395 milhões, mes-
mo com o forte impacto 
da pandemia na economia. 
Em 2021, a empresa fechou 
o primeiro trimestre com 
um faturamento de R$ 130 
milhões. Cabe ressaltar que 
no Brasil, onde se concen-
tra a maior parte da opera-
ção da empresa, 55,6% dos 
brasileiros não fazem acom-
panhamento odontológico. 
Se por um lado isso é ruim, 
por outro mostra o taman-
ho das perspectivas deste 
mercado.

Conversamos com Osé-
ias sobre o modelo de 
franquia da empresa, seus 
planos de expansão e a re-
sposta e perspectivas do 
mercado.

Como funciona a fran-
quia da Odonto Excel-
lence? Qual é o grande 
diferencial da franquia?

A Odonto Excellence é 
uma franquia de gestão em 
clínicas odontológicas. O 
nosso trabalho é gerenciar, 
em tempo real, as ações e as 
estratégias internas e exter-
nas a fim de buscar os mel-
hores resultados para todos 
os envolvidos. Através da 
nossa gestão, o franqueado 
terá a certeza de trabalhar 
com um modelo de negó-
cios já testado e consolida-
do com a garantia de lucra-
tividade e de fácil aceitação 
no mercado.

Posso garantir que 
metade dos franqueados 
da Odonto Excellence são 
empresários e investidores 
dos mais variados ramos. 
Graças à gestão fácil e mod-
erna da empresa, é possível 
gerenciar uma unidade de 
qualquer lugar do mundo. 
Além disso, ser dentista e 
franqueado da marca tam-

bém é muito vantajoso, 
uma vez que nosso plano de 
ações é um diferencial para 
estes profissionais, porque 
entendemos que a Odonto-
logia deixou de ser somente 
uma profissão e se tornou 
também um negócio.

Como o mercado tem 
respondido a Odonto Ex-
cellence? Quais são os 
planos de expansão na-
cional e internacional da 
franquia?

O mercado responde 
muito bem tanto no B2B 
(franquia – franqueado), 
quanto no B2C (franquea-
do – cliente), pois facilita-
mos e inovamos cada vez 
mais nossa gestão e a rela-
ção do dentista com o paci-
ente. Estamos no mercado 
há 12 anos e contamos com 
mais de 1.100 unidades em 
quatro países: Brasil, Para-
guai, Angola e Portugal. 
Este ano, mesmo com a 
pandemia, estamos com 
o projeto engatilhado no 
México e nos organizando 
para aterrizar na Bolívia, 
Peru, África do Sul e China. 
Com relação à expansão no 
Brasil, os estados do Nor-
deste, Minas Gerais e São 
Paulo estão na nossa rota de 

expansão. Atingimos a mar-
ca de inaugurar uma nova 
unidade a cada 42 horas.

Como você tem visto 
as perspectivas econômi-
cas? A pandemia afetou o 
mercado de odontologia?

Com a crise, as pessoas 
não deixaram de consumir. 
Elas estão apenas mais sele-
tivas. Sendo assim, quem 
for apenas conhecido, sem 
ser desejado, terá prob-
lemas com o mercado. A 
odontologia é um serviço 
vital de saúde. Esse é um 
dos motivos que faz o seg-
mento estar sempre em alta, 
em constante crescimento.

As clínicas e os consultóri-
os odontológicos sempre 
foram muito cuidadosos 
com relação à higiene e lim-
peza, por isso, mesmo com a 
pandemia, se tornaram ambi-
entes seguros para circulação. 
Além disso, manter a saúde 
bucal em dia é importante, 
inclusive, para a prevenção 
de doenças.

Outro destaque é o con-
stante investimento do Bra-
sil na tecnologia dos pro-
cedimentos odontológicos, 
fazendo com que seja um 
mercado muito interessante 
em qualquer cenário.

Fatorial aponta pesos da agenda corporativa na semana

O mercado de fri-
goríficos é o des-
taque do começo 

da semana. Nesta segunda-
feira, a norte-americana 
Tysson Foods divulgou os 
seus números. A compa-
nhia de carnes apurou lucro 
líquido de US$ 749 milhões 
no 3º trimestre fiscal de 
2021. O resultado represen-
ta alta de 42,3% em relação 
ao lucro líquido obtido em 
igual período do ano fiscal 
de 2020, de US$ 526 mi-
lhões. 

“O resultado de Tysson 
repercutiu muito forte lá 

fora e quando se fala em 
Tysson, temos reflexos na 
JBS aqui no Brasil, o que 
fez com que a empresa 
brasileira subisse no pre-
gão fortemente”, pontuou 
Jansen Costa, sócio -fun-
dador da Fatorial Investi-
mentos, destacou. Nesta 
terça-feira, será divulgado 
o resultado de balanço da 
Marfrig.

Ao destacar a existência 
de eventos importantes no 
Brasil e EUA essa semana, 
disse que “no Brasil temos 
a influência de muitos ru-
ídos políticos. Temos a 

PEC dos Precatórios ro-
lando no Congresso e a 
questão do voto impres-
so que será pautado nessa 
semana. Temos também 
muitos resultados corpo-
rativos que serão divulga-
dos nessa semana de for-
ma intensa”.

Bancos

“O mercado já antecipa 
resultados da Pactual que 
terá seus dados divulgados 
nesta terça-feira. O que ve-
mos hoje é mercado ante-
cipando balanços corpora-

tivos, comprando antes do 
balanço e vendendo após 
o resultado, sabendo que as 
empresas vão divulgar bons 
resultados”, disse o consul-
tor.

Jansen Costa citou que 
no Brasil, se tanto petró-
leo como minério continu-
arem caindo, dificilmente 
veremos dólar mais para 
baixo, fora os riscos políti-
cos que temos aqui dentro. 
Já se tivermos melhoras 
em minério e petróleo e 
risco político diminuin-
do, podemos ir para um 
cenário de possível queda 

do dólar. Fora isso, dificil-
mente vamos ver o dólar 
para abaixo de R$ 5.

Varejo e Copom

Temos nessa semana 
também a divulgação de 
números do varejo e ata 
do Copom que também 
sai nesta terça-feira. Nos 
EUA, é esperada a apro-
vação do pacote de infra-
estrutura pelo presidente 
Biden, divulgação da in-
flação ao consumidor na 
quarta e Índice de Preços 
ao Consumidor na quinta-

feira. Isso pode fazer pre-
ço no Brasil.

“Então, no plano lo-
cal temos ruídos políticos 
com resultados corpora-
tivos sendo divulgados e 
nos EUA aprovação do 
pacote de infraestrutura 
e dados de inflação. Lem-
brando que a inflação for-
te nos EUA pode mexer 
com o real, já que quando 
os títulos de renda fixa de 
10 anos sobem por lá, pu-
xam dinheiro para os EUA 
enfraquecendo o real por 
aqui”, destacou. 

China ainda é relevante 
no portfólio da Petrobras

Fitch: ‘AAA (bra)’ à 
proposta de 10ª emissão 
de debêntures da MRS

A Fitch Ratings atribuiu, 
nesta segunda-feira, o Rating 
Nacional de Longo Prazo 
‘AAA (bra)’ à proposta de 
décima emissão de debên-
tures da MRS Logística S.A. 
(MRS). As debêntures serão 
quirografárias, sem garantia 
real, emitidas em três séries, 
e totalizarão até R$1,3 bilhão, 
com vencimento em 2026, 
2031 e 2036. 

Os recursos da emissão 
serão utilizados para reforço 

do capital de giro da empresa, 
alongamento do perfil da sua 
dívida e reembolso de inves-
timentos em infraestrutura. A 
concessão da MRS expira em 
2026 e a companhia já está em 
trâmite para renovação anteci-
pada. A MRS Logística S/A 
é uma empresa brasileira de 
logística e transporte ferrovi-
ário. É a atual concessionária 
que opera a chamada Malha 
Regional Sudeste da Rede 
Ferroviária Federal S/A.

Em decorrência do de-
senvolvimento de novos 
mercados ao longo dos úl-
timos anos para os óleos de 
dos poços de Tupi e Búzios, 
a Petrobras tem diversifica-
do suas exportações para 
refinadores localizados nos 
EUA, Europa e América 
Latina, além de países do 
continente asiático, como 
China e Índia.

Devido a um trabalho de 
prospecção iniciado há mais 
de cinco anos na empresa, 
houve aumento de exporta-
ção de petróleo para Euro-
pa, Índia e Estados Unidos, 
comprovando como bem-
sucedida a estratégia de 
explorar outros mercados 
para destinar seus produ-
tos. Seguindo nesse ritmo, 
a expectativa é que o volu-
me de petróleo exportado 
pela Petrobras em 2021 seja 
alinhado com o volume de 
2020, mesmo com a recente 
retração de 33% nas vendas 
para a China.

Um exemplo da diversi-
ficação de destinos é o mer-
cado indiano, com quem a 
Petrobras detém longo rela-
cionamento comercial e tem 
observado, nos últimos anos, 
incrementos na venda de óle-
os médios de baixo teor de 
enxofre, como Tupi e Búzios. 
Além da Índia, a companhia 
está encontrando espaço pa-
ra o seu óleo cru na Costa 
Oeste dos Estados Unidos, 
em decorrência do perfil de 
processamento das refinarias 
da região.

“É imprescindível contex-
tualizar que o crescimento 

notável do volume produzi-
do nos campos do pré-sal, 
como Tupi e Búzios, ao lon-
go da última década, trouxe 
uma mudança significativa 
em nosso perfil de produção 
e de exportação. Atualmente, 
quase a totalidade de nossas 
exportações advém de cam-
pos do pré-sal, cuja qualidade 
se enquadra na categoria de 
óleo medium sweet”, afirma 
o Gerente Executivo de Co-
mercialização Externa, Alí-
pio Ferreira.

Tupi, por exemplo, é um 
petróleo de referência mun-
dial, tanto em função do 
seu elevado volume de pro-
dução, totalizando cerca de 
1 milhão de barris por dia, e 
também em função de sua 
qualidade, com baixo teor 
de enxofre e bom rendi-
mento de destilados. Dessa 
forma, Tupi se tornou um 
importante componente na 
cesta de refino de diversos 
clientes asiáticos, principal-
mente na China.

Já o gradativo aumento das 
exportações de Búzios tende 
a aumentar a representativida-
de de regiões onde ele é mais 
valorizado, principalmente 
Europa e América do Sul. 
A Petrobras define os des-
tinos das cargas exportadas 
caso a caso, alocando os pe-
tróleos aos melhores merca-
dos e clientes, maximizando 
a receita das exportações. 
Desta forma, ao diversificar 
mercados, a empresa forta-
lece sua estratégia comercial, 
o que gera maior retorno ao 
acionista e, consequentemen-
te, a toda a sociedade.
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JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO, com
prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação Indenizatória que
move MARCIO THELIO FERNANDES DA SILVA e TATHIANA
ENGELKE FERNANDES em face de SPE PORTO REAL SUITES
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (Processo nº
0018990-38.2013.8.19.0209): O Dr. MARIO CUNHA
OLINTO FILHO, Juiz de Direito, FAZ SABER aos que o presente
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
especialmente a SPE PORTO REAL SUITES
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, através de seu
representante legal, de que no dia 23/08/2021, às 12:00 horas,
através do site (www.rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro Público
JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der
acima da avaliação de R$ 541.984,81; ou no dia 26/08/2021, no
mesmo horário e site, a quem mais der, a partir do preço mínimo
estabelecido em 60% do valor da avaliação, a Unidade nº 402,
do Prédio Palmeiras Suítes, do Bloco 3, fração 18.3, do
grupamento denominado Porto Real Resort Suítes, do
Condomínio Porto Real, na área C, situada no KM 454, da Estrada
BR 101, (Rio-Santos) antigo KM 64, em Nossa Senhora da
Conceição de Jacareí, no 2º Distrito do Município de
Mangaratiba. Cf. o Of. Único de Mangaratiba, o ref. imóvel, parte
de terreno alodial e parte de terreno de marinha, encontra-se
matriculado sob o nº 2109 e registrado em nome de Spe Porto
Real Suítes Empreendimentos Imobiliários Ltda, constando no
R-3 Penhora oriunda do presente. Consta na certidão a seguinte
anotação: O imóvel objeto da matrícula supra encontra-se
gravado com hipoteca, conforme R.02, da matrícula nº 20529.
Débitos de IPTU: R$ 10.857,38, mais acréscimos legais
(Inscrição: 10222901). Débitos condominiais: R$ 123.151,11.
Os créditos que recaem sobre o imóvel, serão sub-rogados sobre
o preço da alienação, na forma do o § 1º, do artigo 908, do CPC
e o parágrafo único do artigo 130 do CTN. Ficam os interessados
intimados do leilão pelo presente edital, suprindo a exigência
contida no art. 889 do CPC. Arrematação, adjudicação ou remição:
à vista, 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,
25/06/2021. – Eu, Fernanda Celia Abreu Oliveira, Mat. 01-20111 -
Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Mario Cunha
Olinto Filho – Juiz de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL REGIONAL
DE MADUREIRA– RJ.

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO, com
prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança

proposta pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PADRE ROSER que
move em face de LEVI DA SILVA ROCHA, ROSÂNGELA NEVES

ROCHA e ESPÓLIO DE LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA POELL
(processo nº 0022037-17.2008.8.19.0202) na forma abaixo:

A DRA. FABELISA GOMES LEAL Juíza de Direito em exercício da
titularidade na Sexta Vara Cível do Fórum Regional de Madureira
– RJ, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente aos
executados e interessados (Promitentes vendedores) : LEVI
DA SILVA ROCHA e ROSÂNGELA NEVES ROCHA e (Promitente
comprador): ESPÓLIO DE LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA POELL ,
Representante Legal: MARCELLE CHARLAT MARQUE POELL e
a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qualidade de Credor
Hipotecário  suprindo a exigência contida no artigo 889, I, V, VI e
VII do NCPC, que no 16/08/2021 as 14:00 horas  será aberto na
“modalidade eletrônico” o  1º leilão Público, através da
plataforma de leilões: www.facanhaleiloes.com.br, tendo como
gestora a Leiloeira Pública CRISTINA FAÇANHA, matriculada na
JUCERJA sob o nº 175, devidamente credenciada no TJRJ sob o
nº 205, com escritório na Rua República do Líbano nº 16, salas:
501/502 – Centro – Rio de Janeiro – RJ., apregoado e vendido a
quem mais der acima da avaliação, ou no dia 19/08/2021, no
mesmo horário pela “melhor oferta” observando o artigo 891 §
1º do CPC o imóvel descrito e avaliado  como  segue: IMÓVEL –
AVENIDA PADRE ROSER Nº 600, BLOCO: 02 – APARTAMENTO
805 – VILA DA PENHA – RIO DE JANEIRO – RJ, inscrição municipal
1.962.011-1, construído no de 1995, com 54m2 de área
edificada, segundos os dados da Secretaria Municipal de
Fazenda, encontrando-se registrado no Oitavo Registro de
Imóveis. Esta construído em rua asfaltada, provido de serviços
públicos essenciais de energia elétrica, esgoto, água, telefonia,
iluminação pública, fácil acesso a transportes públicos e serviços.
Desse modo, considerando a localização, área, idade e valor de
mercado do imóvel, AVALIO O BEM DESCRITO EM R$ 240.000,00
(DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS DA INTIMAÇÃO POR EDITAL:
Ficam as partes em especial os executados (promitentes
compradores e vendedores) e credor hipotecário INTIMADOS
por intermédio do presente Edital de Leilão e intimação,
suprindo assim a exigência contida no artigo 889, I, V do NCPC.
Dado e passado, Rio de Janeiro, aos 15 (quinze) dias do mês
de junho do ano de dois mil e vinte um. Para que produza seus
efeitos legais, o presente Edital encontra-se devidamente
assinado eletronicamente pela Sra. Leiloeira Pública Cristina
Façanha  pelo(a) Responsável do Expediente e pela MMª. Dra.
Fabelisa Gomes Leal – Juíza de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE ANGRA DOS REIS
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – PRESENCIAL, com
prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação de cobrança
proposta por CONDOMÍNIO PORTINHO DA CAIEIRA II em face
de CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA (Processo nº 0001531-
88.2015.8.19.0003). A Dra. ANDREA MAURO DA GAMA LOBO
D’ECA DE OLIVEIRA, Juíza de Direito, FAZ SABER aos que o
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, especialmente a CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA,
ÁLVARO RIBEIRO DE SOUZA e MARIA LUCIA SOUTILHA DE
SOUZA, de que no dia 20/08/2021, às 15:00 horas, no Átrio do
Fórum de Angra dos Reis, na Avenida Oswaldo Neves Martins, nº
142, Centro – Angra dos Reis / RJ, pelo Leiloeiro Público JONAS
RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da
avaliação de R$ 364.797,46; ou às 15:30 horas, no mesmo dia e
local, a quem mais der independente da avaliação, o DIREITO E
AÇÃO sobre o Apartamento 203, do bloco 01, integrante do
Condomínio Portinho Caieira II, Angra dos Reis / RJ. Cf. o 1º
Ofício do RI de Angra dos Reis, o ref. imóvel, foreiro à União,
encontra-se matriculado sob o nº 11832-A e registrado em nome
de Álvaro Ribeiro de Souza casado com Maria Lucia Soutilha de
Souza, constando no R.03, penhora oriunda do presente feito.
Débitos de IPTU: R$ 7.423,20, mais acréscimos legais (Inscrição:
02170250194015). Débito de condomínio: R$ 368.928,58. Os
créditos que recaem sobre o imóvel serão sub-rogados sobre o
preço da alienação na forma do § 1º, do artigo 908, do CPC e o
parágrafo único do artigo 130 do CTN. Ficam os interessados
intimados do leilão pelo presente edital, suprindo a exigência
contida no art. 889 do CPC. Caberá o pagamento de comissão
no equivalente a 0,5% a 2,5% do valor da avaliação, em caso de
remição ou qualquer ato por conta do devedor ou credor.
Arrematação, adjudicação ou remição: à vista; 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, 18/06/2021. –
Eu, Thabatta Leandro Veites, Chefe de Serventia, o fiz datilografar
e subscrevo. Dra. Mabel Christina Castrioto Meira de
Vasconcellos – Juíza de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE ANGRA DOS REIS
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – PRESENCIAL, com
prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação indenizatória
proposta por ALEXANDRE POLITO PEREIRA em face de MARIO
RIBEIRO SIMONETO EMBARCAÇOES ME e ENEGENAV
ENGENHARIA NAVAL (Processo nº 0009605-05.2013.8.19.0003).
A Dra. ANDREA MAURO DA GAMA LOBO D’ECA DE OLIVEIRA,
Juíza de Direito, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente
a MARIO RIBEIRO SIMONETO EMBARCAÇÕES ME e ENEGENAV
ENGENHARIA NAVAL, através de seus representantes legais,
de que no dia 20/08/2021, às 15:00 horas, no Átrio do Fórum de
Angra dos Reis, na Avenida Oswaldo Neves Martins, nº 142,
Centro – Angra dos Reis / RJ, pelo Leiloeiro Público JONAS
RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da
avaliação; ou às 15:30 horas, no mesmo dia e local, a quem
mais der independente da avaliação, os bens móveis: 1) Parelha
de propulsão composto por dois motores diesel MWM sprint 4
cilindros marítimo 170/200 HP. Avaliação: R$ 80.000,00; 2) Duas
rabetas Mercruiser Bravo 3 com kit de instalação completo, direção
hidráulica e comando. Avaliação: R$ 20.000,00 (cada).
Localização dos bens: Rua Ilha Sandri, nº 170, Praia da Ribeira,
Angra dos Reis – RJ. Ficam os interessados intimados do leilão
pelo presente edital, suprindo a exigência contida no art. 889 do
CPC. 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, 14/06/2021. – Eu, Quedina de
Almeida Mendes De Araujo, Mat. 01-24388, Mat.- Chefe de
Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Andrea Mauro da
Gama Lobo D’eca de Oliveira – Juíza de Direito.

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO 
CNPJ no 33.254.319/0001-00 - NIRE 33.300.316.906

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 25.2.2021

Data, Hora, Local: Em 25.2.2021, às 16h, na sede social, Praça Quinze 
de Novembro, 20, 11o andar, salas 1.101 e 1.102, Centro, Rio de Janeiro, 
RJ, CEP 20010-010. Mesa: Presidente: Antonio Campanha Junior; 
Secretário: Dagilson Ribeiro Carnevali. Quórum de Instalação: Totalidade 
do Capital Social. Edital de Convocação: Dispensada a publicação de 
conformidade com o disposto no §4o do Artigo 124 da Lei no 6.404/76. 
Deliberações: eleger, para compor a Diretoria da Sociedade, a senhora: 
Diretora: Carolina Salomão Fera, brasileira, casada, bancária, RG 
33.848.146-1/SSP-SP, CPF 306.935.498/07, com endereço profissional 
no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. 
A Diretora eleita: 1) arquivou na sede da Sociedade declaração, sob 
as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração 
de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 2) terá: a) 
seu nome levado à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que 
tomará posse de seu cargo; b) mandato coincidente com o dos demais 
diretores, estendendo-se até a posse dos novos diretores que serão 
eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2023. 
Em consequência, a Diretoria da Sociedade, com mandato até a posse 
dos novos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a 
ser realizada no ano de 2023, fica assim composta: Diretor Geral: Eurico 
Ramos Fabri, RG 20.336.308-5/SSP-SP, CPF 248.468.208/58; Diretores 
Vice-Presidentes: Marcelo de Araújo Noronha, RG 56.163.018-5/SSP-
SP, CPF 360.668.504/15; André Rodrigues Cano, RG 8.487.985-3/SSP-
SP, CPF 005.908.058/27; Cassiano Ricardo Scarpelli, RG 16.290.774-
6/SSP-SP, CPF 082.633.238/27; Diretores Gerentes: Moacir Nachbar 
Junior, RG 13.703.383-7/SSP-SP, CPF 062.947.708/66; João Carlos 
Gomes da Silva, RG 13.097.633-7/SSP-SP, CPF 044.972.398/45; 
Diretores: Antonio José da Barbara, RG 18.114.666-6/SSP-SP, CPF 
083.858.728/33; José Gomes Fernandes, RG 28.057.233-5/SSP/
SP, CPF 135.834.253/91; Marlos Francisco de Souza Araujo,  RG 
25.746.972-2/SSP-SP, CPF 274.447.478/90; Nairo José Martinelli Vidal 
Júnior, RG 18.496.678-4/SSP-SP, CPF 116.088.168/50; e Renata Geiser 
Mantarro, RG 17.464.318-4/SSP-SP, CPF 074.432.258/81, todos com 
endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, 
CEP 06029-900; Agnaldo Donizetti do Prado, RG 17.467.488-0/SSP-
SP, CPF 100.668.518/90, com endereço profissional na Praça Quinze de 
Novembro, 20, 11o andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20010-010; e 
Carolina Salomão Fera, RG 33.848.146-1/SSP-SP, CPF 306.935.498/07, 
com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, 
SP, CEP 06029-900. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor 
Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e 
achada conforme, foi aprovada por todos os presentes que a subscrevem. 
aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Dagilson Ribeiro 
Carnevali; Acionista: Banco Bradesco S.A. representado por seu Diretor 
Vice-Presidente, senhor Cassiano Ricardo Scarpelli. Declaração: Declaro 
para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro 
próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. 
aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Dagilson Ribeiro 
Carnevali. Certidão: Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. 
Empresa: Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo. NIRE: 33.300.316.906. 
Certifico o arquivamento em 5.8.2021 sob número 00004271619.

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA  
CNPJ Nº 30.069.314/0001-01 - NIRE nº 3320491125-4

ATA DE DELIBERAÇÃO DE SÓCIO 
(01) DIA, HORA E LOCAL: Às 13h30min do dia 02 de agosto de 2021, 
cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, Rodovia Amaral Peixoto, nº. 
2401, Bairro Baldeador, Niterói/RJ, CEP 24.140-005. (02) CONVOCAÇÃO 
E QUORUM: Dispensadas as formalidades de convocação já que presente o 
sócio detentor de 100% do capital social. Presente também um representante 
da auditoria externa, BDO RCS Auditores Independentes SS, o Fernando 
Pereira da Silva Marques, inscrito no CRC 1 RJ - nº 092.490/O-3 (03) MESA: 
Foi eleito para presidir os trabalhos, Gustavo Nader Damião Rodrigues e, 
como Secretário Luís Baleeiro Costa Lima (representantes legais da sócia 
JCA HOLDING TRANSPORTES, LOGÍSTICA E MOBILIDADE LTDA). (04) 
ORDEM DO DIA: (04.1) tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social do ano 
de 2020; (04.2) aprovar a destinação dos lucros. (05) DELIBERAÇOES 
TOMADAS POR UNANIMIDADE: Antes do início dos trabalhos o 
Presidente franqueou a palavra ao auditor convidado que apresentou o 
Parecer e as Notas Explicativas. Em seguida passou-se a apreciar a ordem 
do dia: (05.1) aprovadas sem reservas às demonstrações financeiras e 
o balanço patrimonial referente ao exercício findo em 31/12/2020, o qual 
apresenta o prejuízo líquido do exercício no valor de R$ 17.791.824,49 
(Dezessete milhões, setecentos e noventa e um mil, oitocentos e vinte e 
quatro reais e quarenta e nove centavos). As demonstrações contábeis 
foram publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, página 8 
Parte V, e no Jornal Monitor Mercantil, página 06, ambos do dia 28 de julho 
de 2021; (05.2) Ratificada a destinação dos lucros acumulados no valor 
de R$ 54.593.186,99 (cinquenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e 
três mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos) e os seus 
registros contábeis efetuados em lucros à pagar “passivo circulante”. Nada 
mais a tratar o presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença 
de todos. Niterói (RJ), 02 de agosto de 2021. Gustavo Nader Damião 
Rodrigues - Presidente; Luís Baleeiro Costa Lima - Secretário. Sócio 
único: JCA HOLDING TRANSPORTES, LOGÍSTICA E MOBILIDADE LTDA. 
(Gustavo Nader Damião Rodrigues e Luís Baleeiro Costa Lima). Jucerja nº 
00004281421 em 07/08/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

BNDES e FGC venderão  
créditos do Banco Econômico 
Operação antecipará o recebimento de valores

O Banco Nacional 
de Desenvolvi-
mento Econômi-

co e Social (BNDES) e o 
Fundo Garantidor de Cré-
ditos (FGC) vão leiloar seus 
créditos do antigo Banco 
Econômico, segundo o 
edital com os detalhes da 
operação publicado nesta 
segunda-feira.

Pelo valor mínimo de R$ 
937,75 milhões, a sessão 
pública está prevista para 
10 de setembro e deve ser 
realizada de forma virtual, 
com transmissão pela inter-
net. O valor mínimo é com-
posto de R$ 487,91 milhões 
do BNDES e R$ 449,84 
milhões do FGC. Os inves-
tidores interessados devem 
se qualificar até o dia 8 de 
setembro.

Com a operação, o BN-
DES e o FGC garantem 
a recuperação de créditos 
que estão em suas carteiras 
há 25 anos e sem perspec-
tiva de recuperação antes 
de 2028. Como eles são 
reajustados pela Taxa Refe-
rencial (TR), zerada desde 

setembro de 2017, não so-
frem correção desde agosto 
de 2017. Sem a venda, seria 
necessário aguardar o paga-
mento da massa liquidanda 
do Banco Econômico a ou-
tros credores que possuem 
prioridade.

A dívida com o Banco 
Central, principal credor, só 
vence em 2028, por exem-
plo. Os créditos devidos pe-
lo Econômico somam R$ 
14,88 bilhões, sendo que R$ 
12,02 bilhões são relativos a 
credores com direito a rece-
ber antes do BNDES e do 
FGC. Os créditos das insti-
tuições são quirografários, e 
por isso não possuem pre-
ferência na ordem de paga-
mento.

Leilão

“O leilão, em parceria 
com o FGC, tem como 
objetivo possibilitar que o 
BNDES recupere valor im-
portante de um crédito em 
processo de insolvência na 
nossa carteira há mais de 
25 anos”, declara Bruno 

Laskowski, diretor de Par-
ticipações, Mercado de Ca-
pitais e Crédito Indireto do 
Banco. “A iniciativa tem im-
plicações estratégicas para a 
instituição, como consoli-
dar a tecnologia financeira 
de monetização de carteiras 
de ativos problemáticos do 
nosso portfólio e, o que 
é mais significativo ainda, 
aplicar os recursos obtidos 
no fomento à atividade eco-
nômica no país”, explica.

“Para desempenhar a sua 
missão de modo eficaz, o 
FGC deve sempre buscar 
alta liquidez e segurança na 
gestão de seus recursos. Es-
sas diretrizes da nossa polí-
tica de investimentos estão 
fortemente presentes nes-
sa operação, que trazemos 
conjuntamente com o BN-
DES ao mercado”, afirma 
Daniel Lima, diretor execu-
tivo do FGC.

O Banco Econômico 
S.A. entrou em processo 
de intervenção em agosto 
de 1995 passando a liquida-
ção extrajudicial em 1996, 
quando possuía R$ 401 

milhões em dívidas relati-
vas a repasses do Sistema 
BNDES e débitos com o 
extinto FGDLI – Fundo de 
Garantia dos Depósitos e 
Letras Imobiliárias, que foi 
sucedido pelo FGC quando 
este foi criado. Posterior-
mente, esses créditos foram 
incorporados à massa liqui-
danda da instituição.

A cessão de créditos 
inadimplentes é um instru-
mento bem difundido no 
mercado bancário brasilei-
ro, já tendo sido adotada 
inclusive por instituições 
públicas federais. O mer-
cado conta com diversas 
empresas especializadas 
na compra desses títulos e 
posterior recuperação do 
crédito. A venda por meio 
de leilão garante mais trans-
parência ao processo e am-
plia a capacidade de geração 
de receita, ao permitir que 
diversos agentes de merca-
do possam competir pela 
carteira. Nesta operação, o 
comprador deverá efetuar o 
pagamento à vista ao BN-
DES e ao FGC.

Novas regras para  
gestão de liquidez dos 
fundos de investimento

No próximo dia 
12, às 10h30, a 
Associação Bra-

sileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de 
Capitais (Anbima) fará uma 
reunião online com o mer-
cado para detalhar as novas 
regras para gestão de liqui-
dez dos fundos de investi-
mento.

Ricardo Mizukawa, Fa-
bricio Oliveira e outros par-
ticipantes da Comissão Te-
mática de Gestão de Riscos 
da entidade vão detalhar os 
principais pontos das dire-
trizes, que fazem parte do 
Código de Administração 
de Recursos de Terceiros 
e entram em vigor em de-
zembro. O objetivo do en-
contro é auxiliar as institui-
ções financeiras na hora de 
implementar os novos con-
troles, disse a Anbima.

Na pauta: Como usar a 
matriz de probabilidade de 
resgates? Quais políticas de-
vem ser implementadas pelos 

gestores? Como consultar as 
informações necessárias pa-
ra utilizar as métricas do ati-
vo? Essas serão algumas das 
perguntas respondidas pelos 
especialistas, que também fi-
carão à disposição para escla-
recer outras dúvidas.

“A gestão de liquidez já 
fazia parte das prioridades 
da Anbima em 2020 e ga-
nhou ainda mais força com 
os momentos de volatilida-
de do mercado devido as 
contingências impostas pela 
pandemia e, por consequ-
ência, os demais aconteci-
mentos que impactaram o 
setor financeiro”, explicou 
a instituição.

Para participar, basta 
entrar no link (https://
anbima.webex.com/weba-
ppng/sites/anbima/mee-
ting/download/ee5c0186b
20d4638b1c91eb70400b9
3f ?MTID=m39f2629622a
d8069bd009df313a13ff5&
siteurl=anbima)na hora da 
reunião.
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