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Biden diz 
que vitória do 
Talibã é culpa 
dos afegãos

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, disse que a 
deterioração da situação no Afe-
ganistão “se desenrolou mais ra-
pidamente” do que os Estados 
Unidos haviam previsto, acres-
centando, no entanto, que ele 
mantém a decisão de retirar as 
tropas norte-americanas do país 
dilacerado pela guerra.

Voltando de Camp David à Ca-
sa Branca antes do previsto para 
fazer comentários na televisão 
sobre o Afeganistão, Biden disse: 
“Eu defendo diretamente minha 
decisão” de retirar as tropas dos 
EUA do Afeganistão, acrescen-
tando que “a verdade é que isso 
se desenrolou mais rápido do que 
havíamos previsto”.

Biden atribuiu o que aconteceu 
no Afeganistão nos últimos dias 
aos líderes políticos apoiados pe-
los EUA que fugiram e abandona-
ram o país e aos militares que não 
tiveram vontade de lutar, segundo 
informa a agência de notícias Xi-
nhua. O presidente afegão, Mo-
hammad Ashraf  Ghani, deixou o 
país na noite de domingo, enquan-
to as forças do Talibã entraram na 
capital, Cabul, e assumiram o con-
trole do palácio presidencial.

“No mínimo, os acontecimen-
tos da semana passada reforça-
ram que encerrar o envolvimento 
militar dos EUA no Afeganistão, 
agora, foi a decisão certa”, disse 
Biden. “As tropas norte-america-
nas não podem e não devem estar 
lutando em uma guerra e morren-
do em uma guerra que as forças 
afegãs não estão dispostas a lutar 
por si mesmas.”

Reforma coloca 207 mil cargos 
públicos nas mãos dos governantes
‘PEC quer acabar com os direitos da Constituição de 88’

As centrais sindicais pre-
tendem organizar uma 
greve geral dos servido-

res nesta quarta-feira contra a Re-
forma Administrativa. “A popu-
lação precisa do serviço público, 
sobretudo a mais vulnerável”, fri-
sou o deputado federal Paulo Ra-
mos (PDT-RJ), que coordenou o 
Seminário Estadual da Comissão 
Especial da Câmara dos Deputa-
dos sobre a Reforma Administra-
tiva, nesta segunda, na Assembleia 
do Rio (Alerj).

Segundo nota técnica elaborada 
pela Consultoria de Orçamentos, 
Fiscalização e Controle (Conorf) 
do Senado Federal, caso a Pro-
posta de Emenda Constitucional 
(PEC) 32/20 seja aprovada, cer-
ca de 207,3 mil vagas para cargos 
que hoje são ocupados exclusi-
vamente por servidores ficarão à 

disposição dos governantes. “Eles 
querem transferir para a iniciativa 
privada a gestão de praticamente 
todos os serviços públicos, o que 
não podemos aceitar”, afirmou 
Ramos.

O presidente da Comissão de 
Ciência e Tecnologia da Alerj, de-
putado estadual Waldeck Carneiro 
(PT), afirmou que o inchaço da 
máquina pública não está ligada 
ao servidor público. “Temos da-
dos oficiais que comprovam que 
o gasto público maior é com ju-
ros e amortização da dívida, não 
com servidores”, disse. Ele lem-
brou que, segundo o Ministério 
do Planejamento, de 1991 a 2015 
o número de servidores no país só 
cresceu 8%. “Uma porcentagem 
irrisória, perto do crescimento da 
população”, concluiu o parlamen-
tar.

Presente ao Seminário, o pre-
sidente da Associação dos Ma-
gistrados do Rio (Amaerj), Felipe 
Gonçalves, disse que o Judiciário 
tem um déficit de 5 mil servido-
res. “Essa PEC não ataca somente 
os servidores públicos, ela é um 
ataque à concepção de Estado. 
Ela quer acabar com os direitos 
que foram garantidos na Consti-
tuição de 88, como o direito à saú-
de, educação e até ao saneamento 
básico.”

Presidente da Comissão de 
Saúde, a deputada Martha Rocha 
(PDT) lembrou que denúncias 
importantes de desvio no Gover-
no Federal vieram de servidores 
concursados. “O que o Governo 
quer é inviabilizar servidores e 
serviços públicos com eficiência. 
É tornar o Estado menos demo-
crático.”

Brasil seria 8º mais prejudicado pela 
taxa de carbono da União Europeia
Mecanismo terá pouco impacto sobre emissões de CO2

A criação de uma taxa sobre 
as exportações de outros 
países para a União Eu-

ropeia para compensar o “preço 
do carbono” terá pouco impacto 
efetivo sobre as emissões, mas 
afetará os países que exportam 
bens como cimento, aço, alumínio 
e fertilizantes.

Entre os 20 países mais expos-
tos à decisão da UE estão Rússia 
e China (1º e 2º lugares, respecti-
vamente), devido às suas expor-
tações de minerais, especialmente 

alumínio e aço, segundo a Unctad 
(agência da ONU para comércio e 
desenvolvimento).

O Brasil, muito em função do 
valor de suas exportações para o 
bloco de ferro e aço, seria o 8º 
país mais exposto à taxa, próximo 
dos Estados Unidos, que aparece 
em 9º lugar.

Turquia (3º), Reino Unido, 
Ucrânia, Coreia do Sul e Índia apa-
recem também à frente do Brasil. 
África do Sul completa a lista dos 
10 mais prejudicados, segundo o 

Instituto de Estudos para o De-
senvolvimento Industrial (Iedi).

A taxação foi anunciada pela 
União Europeia há um mês, com 
a criação de um mecanismo de 
ajuste transfronteiriço do preço 
de carbono (CBAM). A medida 
busca assegurar condições isonô-
micas de concorrência entre es-
trangeiros e europeus, que arcam 
com custos crescentes com inves-
timentos e regulamentações mais 
exigentes para reduzir suas emis-
sões de CO2.

Equipe de 
Guedes quer 
vetar quebra
de patentes

A quebra de patentes de vaci-
nas contra a Covid-19 também é o 
“remédio” para aumentar a dispo-
nibilidade mundial do Ingrediente 
Farmacêutico Ativo (IFA), usado 
para a produção dos imunizantes. 
A expetativa é do  coordenador 
do Grupo de Trabalho sobre a 
Propriedade Intelectual da Rede 
Brasileira pela Integração dos Po-
vos (GTPI/Rebrip), Pedro Villar-
di, em entrevista à Rádio Brasil 
Atual nesta segunda-feira.

Aprovado por 61 votos con-
tra 13, na quarta-feira da semana 
passada (11) o projeto de lei cria 
a possibilidade de o Poder Execu-
tivo federal instituir quebra tem-
porária de patentes de vacinas e 
medicamentos para enfrentamen-
to de emergências. O PL 12/2021, 
de autoria do senador Paulo Paim 
(PT-RS), seguiu para sanção pre-
sidencial.

De acordo com matéria do jor-
nal Folha de S. Paulo, a quebra de 
patentes foi recebida de forma 
hostil pelo Ministério da Eco-
nomia. O secretário especial de 
Produtividade e Competitividade, 
Carlos da Costa, teria afirmado 
que é “é nociva ao país e aos con-
sumidores” e que irá “dificultar a 
produção de imunizantes”, além 
de “trazer insegurança jurídica”. 
A tendência, no entanto, é que o 
presidente Jair Bolsonaro vete o 
projeto de lei, deixando ao Con-
gresso a tarefa de derrubar o veto.

Custos médico-
hospitalares 
caíram 1,9% 
em 2020

Os efeitos da pandemia tiveram 
reflexo na Variação dos Custos 
Médico-Hospitalares (VCMH) 
em 2020. O índice, apurado pelo 
Instituto de Estudos de Saúde Su-
plementar (Iess), foi negativo em 
1,9%, indicando queda em valores 
pagos pelas operadoras de pla-
nos de saúde individuais, quando 
comparados aos 12 meses anterio-
res. Em 2019, o índice havia regis-
trado alta de 14,5%.

O superintendente-executivo 
do Iess, José Cechin, explica que 
“o último trimestre de 2020 indi-
cou tendência de alta. Em setem-
bro, a variação estava em -3%, pas-
sando para -2,7%, em novembro, 
e -1,9% em dezembro de 2020.”

Exportação de ferro e aço levaria a sobretaxa

Ricardo Teles/Portal Brasil
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Por Renato 
Mandaliti

Beira a platitu-
de afirmar que 
as “novas” tec-

nologias estão criando, 
mudando e extinguindo 
profissões. Gostemos ou 
não, essas tecnologias es-
tão afetando diretamente 
as profissões jurídicas, não 
para extingui-las, mas cer-
tamente para modificá-las. 
Palavras e expressões como 
big data, dashboards, auto-
mação, business intelligen-
ce (BI), inteligência artificial 
(IA) e jurimetria passaram a 
fazer parte do vocabulário 
da área, inclusive de cursos 
de Direito, que já se deram 
conta da necessidade de 
formar profissionais com 
competências e habilidades 
adicionais àquelas tradicio-
nalmente ensinadas.

Essas novas tecnologias 
se tornaram presentes em 
todos os aspectos das nos-
sas vidas a partir do surgi-
mento do mundo digital. 
Os recentes aumentos das 
capacidades de processa-
mento e de armazenamen-
to de dados e diminuição 
substancial dos custos fo-
ram fatores decisivos para 
a eclosão do processo co-
nhecido como “digitiza-
ção” (digitization), ou seja, 
a transformação de todos 

os tipos de informação e 
de mídia em bits (a lingua-
gem binária dos computa-
dores).

A digitização, por sua 
vez, produziu um volume 
incrível de dados que não 
existiam e/ou não estavam 
disponíveis quando os es-
tudos sobre IA começaram 
na década de 1950. A abun-
dância e a acessibilidade aos 
dados resultaram no surgi-
mento de soluções baseadas 
em IA e, por essa razão, sua 
popularização ocorreu nes-
te século e não no anterior.

O mundo jurídico não 
está imune a esse fenôme-
no. Os sistemas eletrôni-
cos de gestão implantados 
pelo Poder Judiciário vêm 
tornando os processos ju-
diciais cada vez mais digi-
tais, facilmente acessíveis 
e transparentes a qualquer 
pessoa. Com o auxílio de 
ferramentas de automação 
(robôs ou bots), é possível 
acessar, simultânea e quase 
instantaneamente, conteú-
dos de milhares de proces-
sos judiciais por minuto. A 
questão é: o que fazer com 
esses dados?

A resposta vem com a ju-
rimetria, que é a “estatística 
aplicada do Direito”, utili-
zada para extrair ou supor-
tar conclusões a respeito de 
dados jurídicos. Para aplica-
ção da jurimetria, os dados 

devem ser previamente tra-
tados, incluindo a verifica-
ção se eles se apresentam de 
forma estruturada ou não 
estruturada.

Para dados já estrutura-
dos (número do processo, 
nome do juiz, vara, valor da 
causa, assunto, tipo de ação 
etc.) é possível, mediante a 
utilização de ferramentas de 
business intelligence (BI) e 
com a criação de filtros es-
pecíficos, a construção di-
reta de painéis de controle 
de gráficos e de indicadores 
(dashboards). Após, com 
a aplicação de técnicas es-
tatísticas, pode-se inferir e 
suportar conclusões, elabo-
rar novas perguntas, entre 
outras, para melhor se com-
preender o passado. Esse 
trabalho pode ser denomi-
nado jurimetria analítica, 
que consiste na aplicação 
de métodos estatísticos aos 
dados estruturados para en-
tendimento de eventos pas-
sados.

Por outro lado, para da-
dos não estruturados (tex-
tos de decisões judiciais, 
por exemplo) há necessi-
dade de, primeiramente, 
estruturá-los para poste-
rior execução da jurime-
tria. E esse é um dos pon-
tos em que a IA pode ser 
aplicada através do apren-
dizado de máquina (ma-
chine learning), de modo 

que o sistema seja capaz 
de interpretar e/ou identi-
ficar informações como o 
número do processo, o re-
latório, a fundamentação, 
a decisão, os argumentos 
e assim por diante. Feita 
a estruturação, pode-se, 
então, aplicar a jurimetria 
analítica para identificar 
padrões e comportamen-
tos relativos a eventos pas-
sados (análise descritiva).

Embora seja importante 
o conhecimento do passa-
do, é fundamental a previ-
sibilidade do futuro. Nor-
malmente, ao avaliarem 
o contexto de uma causa 
que lhes é apresentada, os 
advogados oferecem um 
prognóstico (de ganho, de 
perda ou mesmo de reco-
mendação de acordo) uti-
lizando um modelo mental 
construído com base em 
sua experiência e capacida-
de de extrair uma relação de 
similaridade com processos 
judiciais de seu conheci-
mento.

O uso da IA para previ-
são de eventos jurídicos fu-
turos funciona de maneira 

parecida. Com os dados já 
estruturados, algumas téc-
nicas de IA podem ser apli-
cadas para que o sistema, 
analisando-os a partir de 
certas premissas definidas 
por profissionais do Direito 
em conjunto com cientistas 
de dados, possa identificar e 
extrair padrões. Após ana-
lisar e aplicar técnicas esta-
tísticas, o sistema define um 
modelo de comportamento 
futuro (predição) com essas 
determinadas características 
para aquela amostra de da-
dos.

Essa forma de jurime-
tria pode ser chamada de 
estratégica ou preditiva, 
porque não se limita a 
analisar o passado, mas vai 
além, fornecendo cenários 
e insights sobre o futuro, 
habilidade outrora de do-
mínio exclusivo de advoga-
dos experimentados. Dessa 
forma, é possível estimar 
as probabilidades de uma 
causa estar predestinada 
ao êxito ou ao fracasso, ou 
mesmo de ser o acordo a 
melhor estratégia, inclusi-
ve com a determinação do 
momento mais adequado 
para tanto, considerados 
alguns fatores, dentre eles 
os custos do processo.

Assim, a jurimetria estra-
tégica com uso de IA abre 
uma miríade de possibilida-
des à disposição dos pro-

fissionais do Direito, que 
agora podem construir mo-
delos recorrentes de predi-
ção, baseados em padrões 
extraídos dos seus próprios 
dados e alimentados auto-
maticamente, para melhoria 
efetiva e mais estratégica da 
gestão do risco legal.

Por fim, cabe ressaltar 
que antes do advento da 
digitalização dos processos 
judiciais e da consequente 
possibilidade de utilização 
de IA, a aplicação da juri-
metria (tanto analítica quan-
to estratégica) já era possí-
vel, todavia exigia enorme 
dedicação de tempo e um 
esforço brutal de profissio-
nais qualificados, o que in-
viabilizava a empreitada de 
forma recorrente.

Pode ser afirmado, ainda, 
que a IA não substituirá o 
advogado na prática do di-
reito ou no exercício da pro-
fissão. Entretanto, a jurime-
tria com uso de IA consiste 
numa valiosa ferramenta à 
disposição dos profissionais 
do Direito, sobretudo advo-
gados, que precisam adqui-
rir novas competências e 
habilidades, em consonân-
cia com as exigências de um 
mercado jurídico que, cada 
vez mais, dispõe de dados e 
tecnologias inovadoras.

Renato Mandaliti é advogado e CEO 
da Finch.
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Organizações 
terroristas 

voltarão a atingir 
o Ocidente, como 

fizeram no passado

A questão 
que sobressai 

atualmente é: o 
que fazer com 
esses dados?
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Cabul hoje, Bruxelas amanhã?

Aplicação de Inteligência Artificial no Direito

Por Edoardo 
Pacelli

Segundo o parecer 
do jornalista Ahmad 
Rafat, o Ocidente, 

depois de 20 anos de guer-
ra exaustiva, doou o Afe-
ganistão aos talibãs. Mas, 
junto com eles, um velho 
inimigo, o Isis (o Estado 
Islâmico), recupera forma 
e força. É por isso que a 
tomada de Cabul deve pre-
ocupar, igualmente, Roma, 
Paris, Berlim, Bruxelas e 
Washington.

Mas o que está aconte-
cendo naquele país? A cida-
de de Herat entrou em co-
lapso. Kandahar desabou. 
Dezoito, das 34 regiões do 
Afeganistão, entraram em 
crise. O Talibã acaba de 
conquistar Cabul. Mas o 
que fracassou, acima de tu-

do e de todos, foi a inteira 
humanidade.

A queda do Afeganistão 
não se deve apenas à cor-
rupção galopante da classe 
política do país, ao embate 
entre a tradição e uma so-
ciedade muito influenciada 
pelas redes sociais, e nem 
mesmo às lutas políticas e 
tribais de uma sociedade 
multiétnica com diferenças 
religiosas e linguísticas, mas, 
sobretudo, às escolhas polí-
ticas frequentemente erra-
das do Ocidente.

Um Ocidente, com os 
Estados Unidos na lide-
rança, que em 2001, como 
vingança contra a Al Qae-
da, pelos ataques covardes 
de 11 de Setembro, bom-
bardeou o país, tirando o 
Talibã do poder, mas foi in-
capaz de ajudar os afegãos 
a construir uma socieda-

de moderna. Quando este 
Ocidente não conseguiu fa-
zer isso, ele decidiu recuar, 
atrasando o relógio de 20 
anos, destruindo os sonhos 
de centenas de milhares de 
afegãos, especialmente mu-

lheres e jovens.
O republicano Donald 

Trump deu início ao cami-
nho que hoje está entregan-
do o Afeganistão ao Talibã, 
aos padrinhos iraniano e 
paquistanês, mas, curiosa-
mente, a mesma política 
foi executada, na verdade 
acelerando os tempos, pelo 
democrata Joe Biden. Os 

Estados Unidos vêm ten-
tando, há alguns anos, se li-
vrar, o máximo possível, em 
algumas regiões do mundo.

O Afeganistão é uma 
dessas áreas. Os americanos 
caem fora, assim como seus 
aliados ocidentais da Otan, 
obviamente, com exceção 
da Turquia do neo-otoma-
no Recep Tayyip Erdoğan. 
Porém, junto com o Irã 
dos aiatolás, também estão 
retornando os russos e o 
Paquistão. Esta mudança 
de estratégia dos EUA e do 
Ocidente, com certeza, le-
vará as populações locais a 
pagar um preço muito alto.

Qualquer pessoa que te-
nha negociado com os tali-
bãs, por dois anos, em nome 
dos americanos, gostaria de 
nos fazer acreditar que não 
foram eles, os talibãs, que 
governaram o país, antes de 

2001, que romperam todos 
os laços com a Al Qaeda e 
que nunca fizeram alianças 
com o Isis. Dois grupos que 
há mais de duas décadas, 
com seus ataques e ativida-
des terroristas, têm atingi-
do vários países do Velho 
Continente, bem como do 
Oriente Médio e da África.

Nos últimos cinco anos, 
e mesmo recentemente, as 
forças de segurança afegãs 
prenderam algumas deze-
nas de líderes da Al Qaeda. 
A última prisão, data de 17 
de abril deste ano.

A presença do Isis em ter-
ritório afegão é conhecida, 
igualmente, pelos serviços 
de inteligência ocidentais. 
Atualmente, 400 membros 
do Isis estão na prisão. De 
acordo com algumas fontes, 
2 mil militantes do Isis do 
norte da Síria e do Iraque 

chegaram ao Afeganistão, 
em junho deste ano, e se 
juntaram ao Talibã e parti-
cipam da recente ofensiva.

Ao entregar o Afeganistão 
ao Talibã, talvez os soldados 
americanos e europeus não 
sejam atacados no local, mas, 
certamente, logo após seu 
retorno ao poder, como em 
2001, este país, o Afeganis-
tão, se tornará, mais uma vez, 
uma base segura para organi-
zações terroristas, graças ao 
produto das drogas. De fato, 
não deve ser subestimado o 
fato de que o Afeganistão é 
o mais importante produtor 
de ópio, e as organizações 
terroristas voltarão a atingir o 
Ocidente, como fizeram no 
passado.

Edoardo Pacelli é jornalista, ex-
diretor de pesquisa do CNR (Itália) e 

editor da revista Italiamiga.
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Como esvaziar 2 represas 
para dar 1 choque nos lucros

Num reino muito, muito distante, uma companhia 
elétrica “secou” 2 represas para produzir o máximo 

de energia possível e se aproveitar das tarifas, que alcan-
çaram patamares recordes devido à onda de calor.

O reino é a Espanha; a companhia, a Iberdrola, que em 
questão de semanas levou próximo a zero os reservatórios 
de Zamora e Cáceres, o que provocou dificuldades para 
captação de água que abastece algumas cidades. Pior: o 
procedimento da empresa não é ilegal. “Nós nos antecipa-
mos duas décadas em relação à transição energética para 
combater as mudanças climáticas e oferecer um modelo 
de negócio limpo, confiável e inteligente”, reza o site da 
companhia.

Tudo isso está tão distante assim do Brasil? Nem tanto. 
A proposta de privatização da Eletrobras é feita em para-
lelo à de permitir que todos os consumidores entrem no 
“mercado livre” de energia. Na Espanha, os preços variam 
diariamente: quanto maior a demanda, maior o preço, 
com flutuações que tornam quase impossível para os con-
sumidores orçarem sua conta de luz. E como as empresas 
buscam sempre o melhor resultado (para seus acionistas 
controladores), por que investir para produzir mais, se 
quanto menor a oferta, maior o preço?

No Brasil, a Iberdrola controla a Neoenergia (51,04% 
das ações; a Previ tem 30,29%, e o restante, 18,67%, são 
ações em Bolsa). A companhia está presente em 18 esta-
dos e gerencia 13,9 milhões de pontos de fornecimento 
para uma população formada por mais de 34 milhões de 
habitantes. Tem 9 hidrelétricas e 1 em construção

Antes que Guedes venda

A Associação dos Embaixadores de Turismo do 
RJ homenageia o Dia do Patrimônio Cultural (17 de 
agosto). Vídeo criado por Fábio Martins e produzido 
por Bayard Do Coutto Boiteux traz depoimentos de 
Chico Vartulli, Cristina Braga, Ediana Avelar, Jorge 
Ramos, Priscila Valério, Sávio Naves, Thelma Inecco, 
Vanda Klabin e Viviane Fernandes. Em youtube.com/
watch?v=180muEJHmOI

O petróleo é nosso

Na última sexta-feira, comemoram-se 44 anos da extra-
ção do primeiro petróleo comercial da Bacia de Campos.

Rápidas

O empresário carioca Rodolfo Oliveira fechou parceria 
com o CEO Luccas Riedo, da Gestão 4.0, ambos com fo-
co na UniXR *** O Santander abre inscrições para 1.500 
bolsas de curso preparatório para certificação CPA-20: 
app.becas-santander.com/program/santandercpa20 *** 
O EducationUSA promove o 2º webinário com a Purdue 
University, sobre o curso Engenharia Aeronáutica. Nesta 
terça-feira, às 16h. Inscrições: bit.ly/GradPurdue *** A 
Mostra de Turismo Ceará–Rio acontecerá entre 6 e 20 de 
setembro, no Barra Shopping (RJ) *** O Projeto Laços 
Musicais, no canal do YouTube da Divisão de Teatro da 
Uerj (youtube.com/teatrosuerj), retorna nesta quinta, 
às 20h30, com Jefferson Gonçalves, gaitista, professor e 
compositor há mais de 31 anos *** Começa nesta quarta 
o “Palco Américas”, do Américas Shopping, com shows 
gratuitos a partir das 19h. O 2º e derradeiro show será dia 
25 *** A Associação Brasileira de Fintechs (ABFitnechs) 
realiza o “Wrap Up Regulatório | 1º semestre de 2021”, 
quinta-feira, às 17h.

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
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EDITAL DE RERATIFICAÇÃO DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA
EXTRAORDINARIA DE 2018 DA COOPERATIVA DE CONSUMO DOS
PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES, REPRESENTANTES E

PROPAGANDISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COOPCONRJ
O Diretor Presidente da COOPERATIVA DE CONSUMO DOS
PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES, REPRESENTANTES E
PROPAGANDISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COOPCONRJ,
CNPJ 20.982.486/0001-18, inscrição Estadual nº 86.768.720, NIRE
33.40005341-9, com sede na Rua Araçá 44/202, Ricardo de Albuquerque,
Rio de Janeiro - RJ, CEP 21620-050, RERATIFICA erro material de digitação
produzido na Ata da Primeira Assembleia Geral Extraordinária de 2018.
Onde se lê na página 16  “para um novo mandato de 31/03/2018 até 30/03/
2011”, leia-se “para um novo mandato de 31/03/2018 até 30/03/2022”.
Nada mais a reratificar. Rio de Janeiro/RJ, 17 de agosto de 2021.
Leonardo Rodrigues Colodette - CPF 093.732.517-16 - Diretor Presidente

COMUNICADO DE EXTRAVIO

Dra. Aline Glória Accarino Bispo, CPF 072.462.527-54, Registro n° 7025-TO
CREFITO - 2 comunica o extravio (perda) da Cédula de Identidade Profissional
e da Carteira de anotações no dia 14/08/2021, ambas do mesmo Conselho.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALACIO MOURISCO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA – PRESENCIAL

CÓDIGO: 2308 - Praia de Botafogo, 84 – Botafogo
Rio de Janeiro, 12/08/2021

Pelo presente edital de convocação, devidamente autorizado pela Síndica, 
temos o grato prazer de convidá-lo para a Assembleia Geral Ordinária. Data: 
26/08/2021. Horário: Primeira convocação: 19:00:00 e segunda e última: 
19:30:00. Local: No Prédio.   Assuntos: 1) Prestação de Contas relativas 
ao período de setembro/2019 a julho/2021; 2) Deliberação para aprovação 
de pintura não onerosa, da empena lateral do prédio; 3) Deliberação para 
aprovação de reparo do vão central do Condomínio; 4) Eleição de Síndico 
e Conselho Fiscal para cumprir mandato de 28/11/2021 até 27/11/2023; 5) 
Previsão Orçamentária relativa ao exercício 2022; 6) Assuntos Gerais. Os 
condôminos poderão se fazer representar por procuradores, devidamente 
credenciados por procurações, que atendam a todas as formalidades 
legais. Recomendação de Protocolo para Assembleias de forma presencial 
ou híbrida: Disponibilização de álcool gel no ambiente da assembleia aos 
moradores; antes e após a realização da assembleia o ambiente deverá ser 
limpo; se possível usar o termômetro de temperatura corporal; arrumação 
das cadeiras deverá ter distanciamento social de pelo menos 2 a 4m; todos 
os condôminos com máscara.

Atenciosamente,
Fabiana Lopes de Jesus

Assessor(a) do Condomínio

Pequenas indústrias têm evolução 
positiva no segundo trimestre

O segundo trimes-
tre de 2021 foi 
marcado pela 

evolução positiva das pe-
quenas indústrias. De acor-
do com o Panorama da 
Pequena Indústria, elabora-
do pela Confederação Na-
cional da Indústria (CNI), 
houve melhora na situação 
financeira, na confiança e 
nas perspectivas dos micros 
e pequenos empresários.

A média do segundo tri-
mestre de 2021 registrou 
46,5 pontos no Índice de 
Desempenho da pequena 
indústria, resultado que está 
acima da média do primei-
ro trimestre de 2021 (43,9 
pontos) e do segundo tri-
mestre de 2020 (34,1 pon-
tos, influenciado pela pan-
demia). Os índices variam 
de zero a 100.

“Para os próximos me-
ses, há expectativa de novo 
aumento desse indicador, 
em decorrência: do avanço 
da vacinação no Brasil, que 
está atingindo faixas etá-
rias que incluem a popula-
ção economicamente ativa; 
do aumento do volume de 
produção; e da manutenção 
da criação de empregos no 
setor industrial”, diz o rela-
tório.

O Índice de Situação Fi-
nanceira das pequenas in-
dústrias alcançou 42,3 pon-
tos, o que representa um 
aumento de 4,5 pontos em 
relação ao primeiro trimes-
tre de 2021. De acordo com 

a CNI, a melhora está rela-
cionada à satisfação com o 
lucro operacional e com a 
facilidade de acesso ao cré-
dito no período.

A falta ou o alto custo de 
matéria-prima se manteve 
como principal obstáculo 
para as empresas dos seto-
res de transformação e de 
construção (com índices de 
60,4% e 58,5%, respectiva-
mente), mas ficou em se-
gundo lugar no ranking de 
problemas para os empre-
sários do setor de extração 
(36,2%). 

O aumento do Índice de 
Confiança do Empresário 
Industrial (Icei) para pe-
quenas indústrias e do Ín-
dice de Perspectivas indi-
cam que micro, pequenas 
e médias empresas têm 
expectativa de melhora 
do ritmo de recuperação 
da atividade. O Icei alcan-
çou 60,9 pontos em julho 
de 2021, após três aumen-
tos consecutivos e segue 
acima da média histórica 
(52,5 pontos).

O indicador das pers-
pectivas da pequena in-
dústria apresentou aumen-
to de 0,5 ponto em julho 
de 2021, alcançando 52,6 
pontos. A composição dos 
índices leva em conside-
ração itens como volume 
de produção, número de 
empregados, utilização da 
capacidade instalada, sa-
tisfação com o lucro ope-
racional e situação finan-

ceira, facilidade de acesso 
ao crédito, expectativa de 
evolução da demanda e in-
tenção de investimento e 
de contratação.

A pesquisa é divulgada 
trimestralmente com base 
na análise dos dados da pe-
quena indústria, levantados 
na Sondagem Industrial, 
na Sondagem Indústria da 
Construção e no Índice de 
Confiança do Empresário 
Industrial. Todos os meses, 
as pesquisas ouvem mais de 
900 empresários de empre-
sas de pequeno porte.

Já as notificações de in-
cêndios estruturais na in-
dústria apresentaram au-
mento de 39% até julho. É o 
que revela levantamento do 
Instituto Sprinkler Brasil, 
organização sem fins lucra-
tivos que tem como missão 
difundir o uso de sprinklers 
nos sistemas de prevenção 
e combate a incêndios em 
instalações industriais e co-
merciais no País. Por meio 
do monitoramento diário 
de notícias de incêndios na-
cionais, o Instituto capturou 
156 ocorrências de janeiro a 
julho deste ano, registrando 
alta de 39,3% em relação ao 
mesmo período de 2020, 
quando foram contabiliza-
dos 112 registros.

Os sinistros são os cha-
mados “incêndios estrutu-
rais”, ou seja, aqueles que 
poderiam ter sido contor-
nados com a instalação de 
sprinklers e ocorreram em 

depósitos, hospitais, hotéis, 
escolas, prédios públicos, 
museus, entre outros.

Pesquisa realizada pelo 
Instituto Ipsos junto a em-
presas multinacionais e de 
capital nacional com mais 
de 250 funcionários a pe-
dido do ISB, revelou que o 
grau de adoção de sprink-
lers nas empresas é baixo. 
Apenas 36% das 300 com-
panhias entrevistadas pelo 
Ipsos disseram contar com 
sistemas deste tipo em suas 
instalações.

O levantamento mostrou 
ainda que apenas 14% das 
entrevistadas disseram con-
tar com sistema deste tipo 
em todas as suas unidades 
e 22% declararam contar 
com o sistema em apenas 
algumas unidades operacio-
nais.

Segundo a Agência Brasil, 
o estudo detectou que o uso 
de sprinklers é maior entre 
as multinacionais. 48% das 
empresas estrangeiras, com 
operações no país, ouvidas 
pelo levantamento, disse-
ram ter sprinklers em suas 
operações. Entre as empre-
sas nacionais, o índice é de 
34%.

O porte também influi 
na aderência a este tipo de 
tecnologia. O índice de uso 
sprinklers em empresas 
com mais de 500 funcioná-
rios é de 45%. Entre empre-
sas menores, com 250 a 499 
funcionários, o percentual é 
de 28%.

Previsão de expansão do  
PIB caiu para 5,28% em 2021

A previsão do mer-
cado financeiro 
para o Índice Na-

cional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), 
inflação oficial do país, 
deste ano subiu de 6,88% 
para 7,05%. É a 19ª eleva-
ção consecutiva na proje-
ção. A estimativa está no 
Boletim Focus de hoje, 
pesquisa divulgada sema-
nalmente pelo Banco Cen-
tral com a projeção para 
os principais indicadores 
econômicos. Para 2022, a 
estimativa de inflação é de 
3,90%. Para 2023 e 2024, 
as previsões são de 3,25% 

e 3%, respectivamente.
A previsão para 2021 es-

tá acima da meta de infla-
ção que deve ser perseguida 
pelo BC. A meta, definida 
pelo Conselho Monetário 
Nacional, é de 3,75% para 
este ano, com intervalo de 
tolerância de 1,5 ponto per-
centual para cima ou para 
baixo. Ou seja, o alimite in-
ferior é de 2,25% e o supe-
rior, de 5,25%.

Em julho, a inflação 
subiu 0,96%, o maior re-
sultado para o mês desde 
2002, quando a alta foi de 
1,19%. Com o resultado, 
o IPCA acumula alta de 

4,76%, no ano, e 8,99%, 
nos últimos 12 meses.

Para alcançar a meta de 
inflação, o Banco Central usa 
como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Selic, 
estabelecida atualmente em 
5,25% ao ano pelo Comitê 
de Política Monetária (Co-
pom). Para o mercado finan-
ceiro, a expectativa é de que a 
Selic encerre 2021 em 7,50% 
ao ano. Para o fim de 2022, 
a estimativa é de que a taxa 
básica mantenha esse mesmo 
patamar. E tanto para 2023 
quanto para 2024, a previsão 
é 6,5% ao ano.

As instituições financei-

ras consultadas pelo BC 
reduziram a projeção para 
o crescimento da econo-
mia brasileira este ano de 
5,30% para 5,28%. Para 
2022, a expectativa para o 
Produto Interno Bruto é 
de crescimento de 2,04%. 
Em 2023 e 2024, o merca-
do financeiro projeta ex-
pansão do PIB em 2,5%.

Segundo a Agência Bra-
sil, a expectativa de cota-
ção do dólar se manteve 
em R$ 5,10 para o final 
deste ano. Para o fim de 
2022, a previsão é que a 
moeda americana fique em 
R$ 5,20.
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SEU
DIREITO

Recuperação das 
superdívidas
Por Luciana Gouvêa

De acordo com o indicador econômico do Serasa 
Experian – Inadimplência do Consumidor, em maio 

de 2021 os brasileiros já tinham 211 milhões de dívidas 
negativadas, totalizando quase R$ 250bilhões, provavel-
mente devido ao momento atípico de pandemia, ainda 
mais quando os cidadãos precisaram contratar emprésti-
mos para pagar as despesas mensais fixas.

Felizmente, a Lei 14.181/21 veio para mudar essa nossa 
história, tratando do “superendividamento” dos cidadãos 
com inclusão, no nosso Código de Defesa do Consumi-
dor (CDC), de regras para reprimir os abusos das insti-
tuições que oferecem crédito e núcleos de conciliação e 
mediação de conflitos oriundos de superendividamento.

Essa lei está em vigor desde julho de 2021 e trouxe a 
novidade de incluir no rol dos direitos básicos do consu-
midor o direito da “garantia de práticas de crédito respon-
sável, de educação financeira e de prevenção e tratamento 
de situações de superendividamento” para ser preservado 
um valor “mínimo existencial” para o cidadão, inclusive, 
“por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre 
outras medidas”.

Vale lembrar, a empresa cobradora da dívida já era proi-
bida de ameaçar o consumidor inadimplente de forma a 
constrangê-lo ou de expô-lo a ridículo, e o art. 42 do CDC 
ainda determinava que, caso o consumidor fosse cobrado 
em quantia indevida, ele teria direito ao recebimento em 
dobro do excesso cobrado erradamente, salvo hipótese de 
engano justificável.

Agora, os novos dispositivos do CDC ainda trazem 
um capítulo inteiro tratando do crédito responsável e 
da prevenção do superendividamento da pessoa natural, 
englobando “quaisquer compromissos financeiros assumi-
dos decorrentes de relação de consumo, inclusive opera-
ções de crédito, compras a prazo e serviços de prestação 
continuada”, determinando, por exemplo, que nos em-
préstimos e nas vendas a prazo é obrigatório fornecer ao 
consumidor: o custo efetivo total (CET) da operação, ou 
seja, o montante total que o consumidor vai pagar; a taxa 
efetiva mensal de juros, bem os juros de mora e o total de 
encargos no caso de atrasar o pagamento; a quantidade 
de prestações; o prazo de validade da oferta apresentada 
(no mínimo 2 dias); o direito ao pagamento antecipado e 
não oneroso do débito, total ou parcialmente, mediante 
redução proporcional dos juros.

Outro capítulo incluído, trata da conciliação no supe-
rendividamento, especificando que o consumidor supe-
rendividado poderá requerer ao Poder Judiciário a instau-
ração de processo de repactuação de dívidas. O processo 
contará com uma audiência conciliatória, presidida por 
um juiz ou por conciliador credenciado no juízo, com 
a presença de todos os credores de dívidas do cidadão 
superendividado, quando este apresentará proposta de 
plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, 
preservados o próprio mínimo existencial e as garantias e 
as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Ainda de acordo com a lei, se o consumidor não conse-
guir um acordo para pagamento do superendividamento, 
um juiz poderá então determinar um plano judicial obriga-
tório para o cidadão e seus devedores, levando em conta 
o nível de endividamento, a vulnerabilidade e o “mínimo 
existencial” do consumidor.

Conclusão: o cidadão já pode contar com essa nova lei 
para recuperar-se das dívidas, mas, ao precisar de crédito, 
é importante compreender o que de fato está escrito nos 
contratos que assina, nunca assinar folhas em branco, nem 
deixar espaços vazios no documento e, tendo dúvidas, 
consultar um bom advogado.

Luciana Gouvêa é advogada, diretora executiva da Gouvêa Advogados 
Associados.

A sociedade JBA – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ (MF) sob nº
15.145.530/0001-03, estabelecida no Município, Comarca e Estado de São Paulo, à Rua Dr. Bráulio
Gomes, nº 141, 7º andar, conjunto 70, República, CEP 01047-020, devidamente registrada na JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO sob nº 35.226.269.344 em sessão do dia 26/01/2012,
decide reduzir o seu capital social que atualmente é de R$ 246.600,00 (Duzentos e quarenta e seis mil
e seiscentos reais), passará a ser de R$ 154.750,00 (cento e cinquenta e quatro mil, e setecentos e
cinquenta reais), nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, considerando a venda de um
dos imóveis que compõe o capital social da empresa, conforme descrito na ata de reunião dos sócios,
registrada na Junta Comercial de São Paulo sob n° 312.167/21-0, com data de 06/07/2021.

NUVINI S.A.
CNPJ/ME nº 35.632.719/0001-20 - NIRE nº 35.300.557.956

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Nuvini S.A. (“Companhia”) a participar, em primeira convocação, da Assembleia Geral 
Extraordinária que se realizará no dia 25/08/2021, às 09:00 horas (“Assembleia”), de modo exclusivamente digital, para deliberar sobre 
a nova emissão de novos bônus de subscrição da Companhia, no valor de emissão global de até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de 
reais), sendo assegurado aos acionistas o direito de preferência para subscrevê-los, na proporção de suas respectivas participações 
societárias no capital social da Companhia, nos termos da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Informações Gerais: 
Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, todos os documentos e informações necessários à deliberação da 
matéria prevista na ordem do dia. O link para acesso à plataforma de videoconferência será disponibilizado aos acionistas via e-mail. 
Com o objetivo de facilitar os trabalhos da Assembleia, a Companhia solicita que as manifestações de interesse em participar da 
Assembleia sejam enviadas para o e-mail megale@nuvini.com.br com até 48 horas de antecedência da data marcada para sua 
realização. São Paulo, 17/08/2021. Pierre Carneiro Ribeiro Schurmann - Presidente do Conselho de Administração.

Consumo em restaurante fica estável em junho

Sefaz aponta dificuldades para 
fiscalizar pagamento de ICMS
A Comissão Par-

lamentar de In-
quérito (CPI) dos 

Royalties e Participações 
Especiais da Assembleia 
Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj), que 
investiga a queda na arre-
cadação estadual deste tipo 
de receita, se reuniu nesta 
segunda-feira para debater 
os abatimentos de ICMS 
em plataformas de petróleo. 
Auditor-chefe da Secretaria 
estadual de Fazenda (Sefaz), 
Carlos Eduardo Fortunato 
apontou uma série de difi-
culdades na fiscalização do 
pagamento do tributo.

“É um trabalho de anos. 
Desde 2016 detectamos 
que produtos saíam da ter-
ra para o mar sem emitir 
notas fiscais. Créditos de 
entrada foram tomados no 
Rio de Janeiro e a saída foi 
feita em outros estados. Já 
tivemos que autuar empre-
sas no Espírito Santo. Após 
a mudança de sistema, que 
foi o novo marco, fomos 
novamente informados da 
incapacidade de referenciar 
documentos fiscais. Tem 
que haver controle de in-
ventário, controle fiscal. 
Isso nos traz muitas difi-
culdades, gera insegurança 
e transtorno”, declarou o 
integrante da Sefaz.

Fortunato também co-
mentou a ineficácia da atu-
ação legislativa, frente ao 
comportamento das empre-
sas. “A Alerj está tentando 
ajudar, e o Repetro Indus-
trialização teve esse cunho. 
Se o problema era quem 
tomou o crédito, a aplica-
ção da alíquota final de 3% 
de ICMS acabaria com ele, 
mas as empresas sinalizam 
que não vão utilizar o Re-
petro. O mais triste é que 
se faz expectativa de receita 
e, quando se implementa a 
legislação, por uma série de 
fatores, isso não se confir-
ma, o que traz inseguran-
ça para todos. Temos que 
fazer legislação pensando 
em como a empresa vai se 
comportar”, acrescentou.

O presidente da CPI, o 
deputado Luiz Paulo (Ci-
dadania) concordou com a 
análise feita pelo auditor-
-chefe. “É uma síntese mui-
to oportuna. Qualquer que 
seja a legislação colocada 
como mais justa para todos, 
as concessionárias e seus 
muitos tributaristas vão ar-
rumar uma forma de lesar 
os cofres do Estado, em de-
fesa de seus interesses. Não 
há equilíbrio para todos. 
Quando fizemos o Repetro, 
grande parte das questões 
estariam pacificadas, se-

ria consensual. Para nossa 
surpresa, a adesão livre e 
espontânea, muitas vezes, 
não acontece, e as empresas 
preferem sistemas antigos”, 
afirmou.

O gerente-geral de Re-
presentação e Negociação 
Externas em Matéria Tribu-
tária da Petrobras, Cristia-
no Gadelha garantiu que a 
empresa segue fielmente as 
regras do Repetro. “Enten-
demos que, na forma que 
a legislação foi colocada, a 
cumprimos perfeitamente. 
Temos uma forma racio-
nal e lógica para encontrar 
qualquer bem adquirido 
e referenciá-lo de modo 
a ter o crédito associado a 
ele apropriado no destino. 
Não só se pode resolver es-
se problema, como já está 
equacionado”, considerou.

Representando o Mi-
nistério Público estadual 
(MPRJ), a promotora Ka-
rine Cuesta elogiou a atua-
ção dos poderes estaduais 
e demonstrou atenção à 
responsabilização criminal 
por possíveis fraudes. “Pela 
primeira vez vejo o Estado 
se movimentar para acom-
panhar um programa de 
fomento à economia. É um 
avanço o Estado acompa-
nhar o Repetro. Se foi iden-
tificada alguma fraude, que 

seja encaminhada ao MPRJ 
para fins penais”, declarou.

Luiz Paulo informou que 
há material para ser enca-
minhado tanto ao MPRJ 
quanto ao Ministério Pú-
blico Federal (MPF). “As-
sim que terminarmos de 
expedir ofícios, garanto que 
há um conteúdo imenso, e 
será tudo encaminhado ao 
MPRJ e ao MPF. Mesmo 
antes de fecharmos o rela-
tório da comissão, faremos 
isso”, anunciou.Participa-
ções Especiais

Por fim, Fortunato falou 
sobre os empecilhos na fis-
calização dos abatimentos 
em participações especiais. 
“É muito difícil detectar 
duplicidades e abatimen-
tos antes da hora. Se o va-
lor devido foi abatido em 
participações especiais, as 
empresas não deveriam 
alegar sigilo. Tivemos mui-
tas negativas de empresas. 
Terminamos ações fiscais 
de forma inconclusiva, 
o que é o pior cenário. É 
muito difícil emitir pare-
ceres conclusivos com o 
nível de informação que 
temos e da forma como 
a mesma é apresentada. 
Quando o problema afeta 
as empresas, a resolução é 
para ontem, quando é para 
nós, não”, concluiu.

O consumo em 
restaurantes, ba-
res, lanchonetes 

e padarias registrou queda 
de 27,5% em junho, é o 
que aponta os índices di-
vulgados pela Fundação 
Instituto de Pesquisas Eco-
nômicas (Fipe), em parceria 
com a bandeira Alelo. Os 
dados, calculados a partir 
da comparação com o mes-
mo período de 2019, mos-
tram que, em contraponto, 
os supermercados continu-
am apresentando números 
compatíveis com o históri-
co pré-pandemia – a exem-
plo da variação apurada de 
apenas 0,3% no valor gasto.

Os Índices de Consu-
mo em Restaurantes (ICR) 
mostram ainda retração 
de 46% na quantidade de 
vendas, variação idêntica à 
apurada no mês anterior. 
Somado a isso, o número 
de estabelecimentos comer-
ciais que efetivaram transa-
ções em junho de 2021 foi 
3,1% inferior ao observado 
no mesmo mês de 2019.

Em relação aos Índices 
de Consumo em Supermer-
cados (ICS), os dados de ju-
nho indicam que o segmen-
to encerrou o período com 
queda de 14,6% na quanti-

dade de vendas, tendo co-
mo base o mesmo período 
de 2019. Já o número de es-
tabelecimentos que realiza-
ram pelo menos uma venda 
registou alta de 1,9%.

Segundo os pesquisa-
dores da Fipe, é possível 
concluir que, tal como no 
caso dos supermercados, a 
análise dos últimos resulta-
dos confirma uma trajetória 
de recuperação do segmen-
to muito similar ao que foi 
observado após a primeira 
onda da pandemia em 2020, 
com a reabertura dos esta-
belecimentos em paralelo à 
manutenção da cautela da 
população com o consumo 
diante do avanço da vacina-
ção e a incerteza com novas 
cepas.

Os ICSs acompanham 
as transações realizadas em 
estabelecimentos como su-
permercados, quitandas, 
mercearias, hortifrútis, sa-
colões, entre outros; e os 
Índices de Consumo em 
Restaurantes (ICR) apon-
tam a evolução do consu-
mo de refeições prontas 
em estabelecimentos como 
restaurantes, bares, lancho-
netes, padarias, além de ser-
viços de entrega (delivery) 
e retirada em balcão/para 

viagem (pick-up). A esco-
lha do ano de 2019 para o 
cálculo dos impactos do 
consumo se dá pelo fato 
de que esse ano foi a última 
referência completa de um 
período dentro da norma-
lidade da atividade econô-
mica, que ocorreu antes da 
pandemia.

Em termos regionais, a 
análise dos resultados revela 
que o processo de reabertu-
ra e recuperação do consu-
mo é marcado por diferen-
ças relevantes que podem 
estar associadas ao nível da 
crise econômica e sanitária, 
ao calendário de vacinação, 
bem como a especificidades 
regionais relacionadas aos 
hábitos de consumo, como 
a contribuição econômica 
de atividades turísticas.

Adotando como parâ-
metro o valor gasto em res-
taurantes, o segmento mais 
fragilizado pela pandemia, 
é possível evidenciar um 
maior impacto na região 
Centro-Oeste (-32,1%) do 
Brasil. Entre as demais, a 
queda no valor total gas-
to em junho foi de: região 
Nordeste (-29,6%), Sul 
(-27,9%), Sudeste (-27,1%) 
e Norte (-26,2%).

Individualmente, com 

exceção apenas de dois es-
tados – Acre (+5,9%) e 
Roraima (+0,2%) – todas 
as demais unidades fede-
rativas exibiram queda no 
consumo em restaurantes 
em relação ao nível apura-
do para o mesmo período 
de 2019. Os estados que 
tiveram os piores resulta-
dos foram: Rio de Janeiro 
(-37,5%), Distrito Federal 
(-36,9%), Bahia (-35,7%), 
Piauí (-34,6%), e Tocantins 
(-33,3%), contrapondo-se 
àqueles que apresentaram 
menor retração no con-
sumo: Rondônia (-5,7%), 
Sergipe (-11,9%), Alagoas 
(-15%) e Pará (-16,8%). En-
tre outras unidades fede-
rativas, vale mencionar os 
impactos registrados em: 
São Paulo (-24,8%), Minas 
Gerais (-25,2%), Paraná 
(-30,5%), Santa Catarina 
(-20,9%), Rio Grande do 
Sul (-31,2%) e Pernambuco 
(-28,4%).

Todos os índices são 
calculados a partir de da-
dos diários de transações 
realizadas em estabeleci-
mentos comerciais dis-
tribuídos por todo o ter-
ritório nacional, entre 1° 
de janeiro de 2018 e 30 de 
junho de 2021.
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Demonstração das mutações do patrimônio líquido – 31/12/2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Demonstração dos resultados – 31/12/2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quanto ao lucro básico por ação)

A DIRETORIA
Domingues e Pinho Contadores Ltda. - CRC-RJ 001137/O-0
Luciana dos Santos Uchoa – Contadora - CRC-RJ 081.003/O-8

Demonstração dos fluxos de caixa – Método indireto – 31/12/2020 e 2019 
(Em milhares de reais)

PCP Latin America Power S.A.
CNPJ: 08.435.576/0001-93

Contexto operacional: A PCP Latin America Power S.A. (Companhia) 
foi constituída em 25 de setembro de 2006, com a denominação de 
Propesp2006 Participações S.A. Em 16 de março de 2007 a denominação 
social foi alterada para a atual. A Companhia tem por objetivo a participação 
em outras sociedades, brasileiras ou estrangeiras, como acionista ou cotista.
As demonstrações contábeis completas dos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2020 e 2019 estão disponíveis aos interessados na sede de 

companhia.

2020 2019

ATIVO
Contro-

ladora
Conso-
lidado

Contro-
ladora

Conso-
lidado

Circulante 207 227 888 935
Caixa e equivalentes de caixa 207 227 888 935 

Não Circulante 6.024 6.005 4.082 4.037
Realizável a longo prazo 
Tributos a recuperar 3.917 3.922 3.868 3.874
Valores a receber sociedades ligadas 360 360 150 150 
Depósitos e Cauções 1.723 1.723 - -
Investimentos 24 - 64 13 

Total do Ativo 6.231 6.232 4.970 4.972
2020 2019

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Contro-

ladora
Conso-
lidado

Contro-
ladora

Conso-
lidado

Circulante 1 2 1  2 
Tributos a recolher 1 2 1 2 

Não Circulante 4 4 - -
Passivo a descoberto 4 4 - - 

Patrimônio Líquido 6.226 6.226 4.969 4.969
Capital social 8.711 8.711 7.211 7.211 
Prejuízos acumulados (2.485) (2.485) (2.242)  (2.242)
Participação dos não controladores - - - 1 

Total do Patrimônio Líquido Consolidado 6.226 6.226 4.969 4.970
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 6.231 6.232 4.970 4.972

2020 2019
Controla-

dora
Consoli-

dado
Controla-

dora
Consoli-

dado
Despesas operacionais (303) (305) (635) (642)
Perda de equivalência 
patrimonial (193) (17) (455) (293)
Perda na participação 
acionária (1) (1) (48) (48)
Despesas tributárias (4) (23) (23) (43)
Despesas administrativas (105) (264) (109) (258)
Receitas financeiras 61 62 129 134
Despesas financeiras (1) (2) (1) (1)
Resultado Financeiro 60 60 128 133
Prejuízo líquido (243) (245) (507) (509)
Participação de não 
controladores - (1) - (2)
Prejuízo líquido do 
exercício (243) (244) (507) (507)
Quantidade média de ações 
no período 256.190.524 256.190.524 238.346.615 238.346.615
Prejuízo básico por ação (0,001) (0,001) (0,002) (0,002)

Capital 
Social

Pre-
juízos 

Acumu-
lados

Total do 
Patri-

mônio 
líquido

Participa-
ção de não 

controla-
dores

Total do 
patrimônio 

Líquido con-
solidado

Saldos em 01/01/2019 8.104 (1.735) 6.369 - 6.369
Aumento de capital 1.220 - 1.220 - 1.220
Redução de capital (2.113) - (2.113) - (2.113)
Prejuízo do exercício - (507) (507) (2) (509)
Efeito da diluição 
dos minoritários na 
integralização de capital 
na CIMS S.A. - - - 3 3
Saldos em 31/12/2019 7.211 (2.242) 4.969 1 4.970
Aumento de capital 1.500 - 1.500 - 1.500
Prejuízo do exercício - (243) (243) (1) (244)
Saldos em 31/12/2020 8.711 (2.485) 6.226 - 6.226

 2020 2019

 

Con-
trola-
dora

Con-
soli-

dado

Con-
trola-
dora

Con-
soli-

dado
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo do exercício (243) (245) (507) (509)
Ajustes ao prejuízodo exercício: 
Resultado de equivalência patrimonial 193 17 455 293

Perda em participação acionária 1 1 48 48
Prejuízo do exercício ajustado (49) (227) (4) (168)
Aumento (redução) do ativo: 
Tributos a compensar (49) (48) (100) (96)
Depósitos Judiciais (1.723) (1.723) - -
JCP a receber - - 2 2
Valores a receber sociedades ligadas (210) (210) (274) (274)

Recursos consumidos nas atividades 
operacionais (2.031) (2.208) (376) (536)
Caixa Consumido nas Operações - - (1) (1)
 Imposto de renda e contribuições sociais 
pagos - - (1) (1)
Caixa líquido consumido nas atividades 
operacionais (2.031) (2.208) (377) (537)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
 Aumento de capital em investidas (150) - (200) (2)
 Conversão de dividendos em capital - - 2 2
 Aquisição de investimentos - - 2.114 2.114
Caixa gerado /(consumido) nas atividades 
de investimento (150) - 1.916 2.114
Fluxos de Caixa das Atividades de 
Financiamento
Aumento/(Redução) de capital social 1.500 1.500 (893) (893)
Caixa gerado/(consumido) nas atividades 
de financiamento 1.500 1.500 (893) (893)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes 
a caixa (681) (708) 646 684
Caixa e equivalentes a caixa no início do exercício 888 935 242 251
Caixa e equivalentes a caixa no final do exercício 207 227 888 935
Aumento (redução) de caixa e equivalentes 
a caixa (681) (708) 646 684

Demonstração dos fluxos de caixa dos exercícios findos em  
31 de dezembro (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstração do resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quanto ao resultado por ação)

Companhia Bauer-RJ de Atividades Agropecuárias e Participações 
CNPJ: 08.183.208/0001-03

A Companhia Bauer-RJ de Atividades Agropecuárias e Participações 
(“Companhia” ou “Bauer”) foi constituída em 18 de maio de 2006. Seu objeto 
social é o desenvolvimento de atividades agropecuárias em imóveis próprios 
ou de terceiros e participação em outras sociedades, na qualidade de quotista 
ou acionista. A Companhia ainda não exerce atividades agropecuárias. 

As demonstrações contábeis completas dos exercícios findos em  
31 de dezembro de 2020 e 2019 estão disponíveis aos interessados  

na sede de companhia. 

2020 2019
Despesas operacionais
 Despesas administrativas (84) (113)
 Despesas tributárias - (12)
 Resultado de equivalência patrimonial (13.127) 2.837
 Alteração na participação relativa do investimento 127 -

Reversão de provisões - 368
Resultado operacional (13.084) 3.080
 Receitas financeiras 5 191
 Despesas financeiras - (1)

Resultado financeiro líquido 5 190
Resultado operacional antes da tributação sobre 
o lucro (13.079) 3.270
 Imposto de renda - (29)
 Contribuição social sobre o lucro - (17)

- (46)
Lucro/Prejuízo do exercício (13.079) 3.224
Quantidade média ponderada de ações no período 57.792.819 57.792.819
Prejuízo líquido básico e diluído por ação (R$ 0,23) R$ 0,06

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

ATIVO 2020 2019
CIRCULANTE 314 395
 Caixa e equivalentes de caixa 85 169
 Adiantamentos 203 203
 Tributos a recuperar 26 23
TOTAL DO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE 27 28
 Tributos a recuperar 27 28
 Investimentos 38.458 51.458

38.458 51.458
TOTAL DO ATIVO 38.799 51.881
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2020 2019
CIRCULANTE - 3
Tributos a recolher - 3
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 38.799  51.878 
Capital social 63.833 63.833
Prejuízos acumulados (25.034) (11.955)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 38.799  51.881 

Capital social 
subscrito

Lucros ou prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 31/12/2018 68.342 (15.179) 53.163
Aumento de capital (4.509) - (4.509)
Lucro do exercício - 3.224 3.224
Saldos em 31/12/2019 63.833 (11.955) 51.878
Prejuízo do exercício - (13.079) (13.079)
Saldos em 31/12/2020 63.833 (25.034) 38.799

2020 2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro (Prejuízo) antes do I.R. e da CSLL (13.079) 3.270
Ajuste ao lucro líquido do exercício:
 Resultado de equivalência patrimonial e alteração da 
participação 13.000 (2.837)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício ajustado (79) 433
Redução (aumento) de ativos:
 Adiantamentos - (203)
 Tributos a recuperar (2) (42)
Redução (aumento) de passivos:
 Tributos a recolher (3) 1
Recursos provenientes (consumidos) das atividades 
operacionais (84) 189
 Imposto de renda e contribuição social pagos - (34)

- (34)
Recursos líquidos provenientes (consumidos) das 
atividades operacionais (84) 155
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
 Aumento de capital - (4.509)
Recursos consumidosnas atividades de financiamento - (4.509)
Redução de caixa e equivalente de caixa (84) (4.354)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 169 4.523
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 85 169
Redução de caixa e equivalente de caixa (84) (4.354)

A DIRETORIA.
Domingues e Pinho Contadores Ltda. - CRC-RJ 001137/O-0
Luciana dos Santos Uchoa – Contadora - CRC-RJ 081.003/O-8.

Demonstração dos resultados – 31 de dezembro 
(Em milhares de reais, exceto quanto ao lucro básico por ação)

Auratus Empreendimentos Imobiliários S.A. 
CNPJ: 06.988.441/0001-20

A DIRETORIA.  |  Domingues e Pinho Contadores Ltda. - CRC-RJ 001137/
O-0 Luciana dos Santos Uchoa – Contadora - CRC-RJ 081.003/O-8

A Auratus Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”) foi constituída 
em 14/09/2004 sob a forma de uma sociedade por quotas de responsabilidade 
limitada e em 03/01/2005 transformou-se em sociedade anônima. 

ATIVO 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 -
Adiantamentos diversos 167 167
Tributos a recuperar - 110

Total do Circulante 171 277
Não Circulante
 Depósitos judiciais 732 732
 Tributos a recuperar 619 504
Total do Não Circulante 1.351 1.236
TOTAL DO ATIVO 1.522 1.513
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2020 2019
Circulante
 Tributos a recolher 3 1
Total do Circulante 3 1
Não Circulante
 Provisão para litígio 1.213 1.213
 Valores a pagar sociedade ligada 360 151
Total do Não Circulante 1.573 1.364
Patrimônio Líquido (Passivo a descoberto)
 Capital social 1.998 1.998
 Prejuízos acumulados (2.052) (1.850)
Total do Patrimônio Líquido (Passivo a descoberto) (54) 148
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido  
(Passivo a Descoberto) 1.522 1.513

Demonstração das mutações do patrimônio líquido – 31 de dezembro
(Em milhares de reais)

 2020 2019
Despesas operacionais 
 Resultado de equivalência patrimonial - (1.139)
 Despesas administrativas (211) (269)
 Despesas tributárias Despesas tributárias (1) (1)
 Reversão de provisões - 167
Resultado operacional (212) (1.242)
Receitas financeiras 10 21
Resultado financeiro líquido 10 21
 Resultado operacional antes da tributação sobre 
o lucro (202) (1.221)
Prejuízo do exercício (202) (1.221)
Quantidade de ações no período 1.997.589 1.997.589
 Prejuízo por ação (R$0,010) (R$0,061)

 Capital social 
subscrito 

 Prejuízos  
acumulados Total

Saldos em 31/12/2018 9.302 (629) 8.673
Aumento de capital 1.080 - 1.080
Redução de capital (8.384) - (8.384)
Prejuízo do exercício - (1.221)  (1.221)
Saldos em 31/12/2019  1.998 (1.850) 148
Prejuízo do exercício - (202) (202)
Saldos em 31/12/2020  1.998 (2.052) (54)

Demonstração dos fluxos de caixa – 31 de dezembro (Em milhares de reais) 
 2020 2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (202) (1.221)
Resultado de equivalência patrimonial - 1.139
Prejuízo do exercício ajustado: (202) (82)
Aumento (Redução) do ativo
Tributos a recuperar (5) (20)
Adiantamentos - (167)
Aumento (Redução) do passivo
Tributos a recolher 2 (5) 
Fornecedores e outras contas a pagar 209 -
Valores a pagar a sociedades ligadas - (486)
JCP a pagar - (320)
Recursos gerados (utilizados) nas atividades operacionais 4 (1.080)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aumento de capital em controladas - 8.384
Recursos gerados nas atividades de investimento - 8.384
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Redução de capital - (7.304)
Recursos utilizados nas atividades de financiamento - (7.304)
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4 -
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO - -
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO 4 -
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4 -

As demonstrações contábeis completas dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 estão disponíveis aos interessados na sede de companhia.

Balança comercial: importações continuam crescendo

A balança comercial 
brasileira registrou 
superávit de US$ 

3,58 bilhões até a segunda 
semana de agosto, cresci-
mento de 29,3%, pela mé-
dia diária, em relação ao 
mesmo período de agosto 
do ano passado. A corren-
te de comércio (soma das 
exportações e importações) 
alcançou US$ 20,76 bilhões, 
em alta de 50,4%. No acu-
mulado do ano, o superávit 
chegou a US$ 47,94 bilhões, 
subindo 44,6%, e a corren-
te de comércio atingiu US$ 
299,70 bilhões, um aumen-
to de 34,9%, na compara-
ção com o período de janei-
ro a agosto de 2020.

Os dados foram divulga-
dos nesta segunda-feira pela 
Secretaria de Comércio Ex-
terior (Secex) do Ministério 
da Economia. Eles apon-
tam que as exportações em 
agosto, até a segunda sema-
na, cresceram 46,9% e so-
maram US$ 12,17 bilhões, 
enquanto as importações 
subiram 55,7% e totaliza-
ram US$ 8,59 bilhões. Já 
no acumulado desde janei-
ro, as exportações cresce-
ram 36,2% e somaram US$ 
173,82 bilhões, com as im-
portações subindo 33,2% 
e alcançando US$ 125,88 
bilhões.

O desempenho das ex-
portações brasileiras por 

setores, neste mês, apresen-
tou crescimento de 36,5% 
na Agropecuária, que so-
mou US$ 2,46 bilhões; de 
108,9% na Indústria Extra-
tiva, que chegou a US$ 4,09 
bilhões; e de 23,7% na In-
dústria de Transformação, 
com US$ 5,55 bilhões.

Na Agropecuária, o cres-
cimento nas vendas foi im-
pulsionado por café não 
torrado (+18,9%), soja 
(+72,5%) e madeira em bru-
to (+305,1%). Na Indústria 
Extrativa, destacaram-se 
minério de ferro e seus 
concentrados (+109,7%), 
minérios de cobre e seus 
concentrados (+147,1%) e 
óleos brutos de petróleo ou 

de minerais betuminosos, 
crus (+108,6%).

Já a Indústria de Trans-
formação teve crescimentos 
mais expressivos nas ven-
das de carne bovina fresca, 
refrigerada ou congelada 
(+80,5%), ferro-gusa, spie-
gel, ferro-esponja, grânulos 
e pó de ferro ou aço e ferro-
ligas (+71,4%) e produtos 
semiacabados, lingotes e 
outras formas primárias de 
ferro ou aço (+82%).

Importações por setores

Do lado das importações, 
neste mês, também houve 
crescimento em todos os se-
tores. Na Agropecuária, com 

alta de 18,1%, as compras 
do exterior somaram US$ 
178,42 milhões. Na Indústria 
extrativa, a alta foi de 296,8%, 
chegando a US$ 556,05 mi-
lhões, enquanto a Indústria 
de Transformação registrou 
aumento de 51,7%, com US$ 
7,81 bilhões.

O movimento de cresci-
mento das importações na 
Agropecuária foi influen-
ciado pela ampliação das 
compras de pescado inteiro 
vivo, morto ou refrigerado 
(+101,5%), trigo e centeio, 
não moídos (+28,7%) e mi-
lho não moído, exceto mi-
lho doce (+213,7%).

Na Indústria Extrativa, 
os destaques foram os au-

mentos nas compras de 
carvão, mesmo em pó, mas 
não aglomerado (+107,8%), 
óleos brutos de petróleo 
ou de minerais betumino-
sos, crus (+141,4%) e gás 
natural, liquefeito ou não 
(+795,6%).

Já na Indústria de Trans-
formação as importações 
foram puxadas pelas altas 
de óleos combustíveis de 
petróleo ou de minerais 
betuminosos, exceto óleos 
brutos (+188,8%), medi-
camentos e produtos far-
macêuticos, exceto veteri-
nários (+180,7%) e adubos 
ou fertilizantes químicos, 
exceto fertilizantes brutos 
(+97,8%).
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Três perguntas: a variante Delta e o risco à economia latino-americana
Por Jorge Priori

O Copom abriu a 
ata da sua última 
reunião, realizada 

nos dias 3 e 4 de agosto, com 
a seguinte frase: “No cená-
rio externo, a evolução da 
variante Delta da Covid-19 
adiciona risco à recuperação 
da economia global.”

No seu último relatório 
“Atualização da Perspecti-
va Econômica Mundial”, 
divulgado em julho, o FMI 
destacou que a “recupera-
ção não está garantida em 
nenhum lugar enquanto 
houver segmentos da po-
pulação suscetíveis ao ví-
rus e suas mutações”. Além 
de citar os casos da Índia, 
da província chinesa de 
Guangdong e da Austrália, 
o FMI destacou o caso do 
Reino Unido, que “teve que 
atrasar a etapa final de sua 
reabertura econômica devi-
do a propagação da variante 
delta, mesmo quando o lan-
çamento da vacina ajudou a 
reduzir as hospitalizações”.

Conversamos sobre o 
impacto da variante Delta 
nas economias do Brasil e 
da América Latina com Jo-
sé Giraz, analista de merca-
do financeiro e diretor para 

América Latina da Skilling, 
plataforma europeia de 
negociação online que tra-
balha com Forex e CFD 
(Contracts for Difference, 
Contratos por Diferença).

A recuperação da eco-
nomia global poderia ser 
comprometida pela evo-
lução da variante Delta 
da Covid-19?

O problema com a va-
riável Delta é que sua taxa 
de contágio é alta. Apenas 
nos Estados Unidos, uma 
das principais economias 
mundiais, 83% das novas 
infecções são provenientes 
dessa variante, que é a cepa 
dominante. As vacinas em 
uso têm eficácia inferior a 
80% em casos como Pfizer, 
Astrazeneca e Moderna.

Dito isso, está sendo ana-
lisado o retorno de algumas 
medidas de restrição para 
conter o avanço da variante 
Delta, como fechamento de 
fronteiras, confinamentos 
e toques de recolher. Em-
bora esses tipos de medi-
das possam ter um efeito 
positivo no ataque contra a 
Covid-19, são contraprodu-
centes para as economias. 
Essas medidas severas po-
dem, entre outras coisas, 
aumentar a taxa de desem-

prego, reduzindo a renda 
pessoal e, portanto, o con-
sumo e a demanda por bens 
e serviços.

No caso do Brasil, impac-
ta diretamente o turismo, o 
emprego e as exportações 
de matérias-primas. Se-
gundo o FMI, a economia 
mundial cresceria 6% em 
2021, mas essas projeções 
baseiam-se na expectativa 
de que a campanha de vaci-
nação seja efetiva em todo o 
mundo e já se fala em apli-
car uma terceira dose para 
reduzir o contágio da cepa 
Delta.

Dito isso, não seria sur-
preendente se observarmos 
uma correção nas projeções 
econômicas mundiais se 
as principais potências do 
mundo intensificarem suas 
medidas de proteção contra 
a Covid-19, afetando países 
exportadores ou com forte 
relação com o turismo, co-
mo é o caso do Brasil.

Na sua opinião, os pa-
íses estão se preparando 
adequadamente para de-
fender suas economias 
dos impactos da variante 
Delta?

Cada país da América 
Latina tem uma realidade 
diferente dentro de uma si-

tuação comum: nenhum se 
livrou da Covid-19. No caso 
do Brasil, é o segundo país 
em número de mortes atrás 
dos Estados Unidos. Atual-
mente, contabiliza mais de 
20 milhões de infecções. No 
plano econômico, as proje-
ções oficiais estimam que o 
crescimento ficará próximo 
a 5% (após queda de 4,1% 
em 2020), dado bastante 
otimista considerando o 
avanço da variante Delta e 
os prejuízos que ela poderá 
causar nos próximos 4 me-
ses no turismo.

Por outro lado, temos a 
Colômbia, onde o número 
de infecções e óbitos vem 
diminuindo nas últimas se-
manas, registrando 26% da 
população vacinada com as 
duas doses (em relação ao 
Brasil, que chega a 21%). A 
economia colombiana deve 
se recuperar 7,5% em 2021, 
devido ao levantamento das 
restrições, avanços na va-
cinação e após superar os 
problemas gerados pelos 
protestos contra a reforma 
tributária. Nos próximos 
meses, estima-se que haja 
forte recuperação da pro-
dução nacional, bem como 
aumento gradativo do nível 
de consumo.

Outros países, como 

México, Chile e Argenti-
na, também têm projeções 
de alta em suas respectivas 
economias. No caso da eco-
nomia mexicana, a recupe-
ração será claramente in-
fluenciada por seu vizinho, 
os Estados Unidos. No 
segundo trimestre, a eco-
nomia cresceu 1,5% impul-
sionada pela reabertura das 
atividades e pela retomada 
nos EUA. No nível de con-
tágio, cerca de 22% de sua 
população tem as duas do-
ses; no entanto, a terceira 
onda da cepa Delta começa 
a causar estragos no Méxi-
co, com cerca de 20 mil no-
vas infecções por dia e mais 
de 350 mil mortes no total.

Por último, a Argentina 
foi um dos países que ante-
cipou medidas para neutra-
lizar os efeitos da Covid-19 
e foi um dos mais diversos 
em termos de restrições na 
região. No entanto, a cam-
panha de vacinação não 
tem sido eficaz, e atualmen-
te ocupa a oitava posição 
entre os países com mais 
pessoas mais afetadas pela 
doença (5 milhões). A ex-
pectativa é que o governo 
tome medidas para reduzir 
as restrições, como a en-
trada de turistas vacinados 
no país, com o objetivo de 

recuperar a economia aba-
lada. As previsões oficiais 
indicam que 2021 terminará 
com um crescimento eco-
nômico próximo a 5,5%, 
enquanto o setor privado 
está mais otimista e estima 
que ficará em torno de 6%.

Se houver um surto da 
variante Delta, como vo-
cê avalia o impacto nas 
economias dos países 
latino-americanos e do 
Brasil?

Como eu comentei an-
teriormente, existirá im-
pacto no sentido de que as 
primeiras medidas que os 
governos vão tomar serão 
retomar as medidas já exis-
tentes para conter o avanço 
da pandemia. Entre elas, 
fechamentos de fronteiras, 
fechamentos de negócios, 
redução de capacidade e 
quarentenas. Isso afetará 
negativamente a demanda e 
a oferta de produtos e ser-
viços. As maiores econo-
mias da região encerraram 
2020 com forte contração, 
principalmente devido às 
medidas tomadas pelos go-
vernos. Se elas forem apli-
cadas novamente, há uma 
grande probabilidade de 
que as economias levem al-
guns anos para se recuperar.

ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CNPJ n° 13.091.720/0001 -51- NIRE 3330029654-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1) LOCAL. DIA E HORA: Sede da Econit Engenharia Ambiental S/A 
(“Companhia”), na Rodovia Amaral Peixoto, n° 4.500 (parte), Baldeador, 
Niterói/RJ, CEP: 24.140-005, no dia 28 de junho de 2021, às 17:00 horas. 
2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo 
em vista a presença dos acionistas que representam a totalidade do 
capital social, na forma do §4°, do artigo 124, da Lei n° 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 (“Lei das S/A”). 3) MESA: Presidente: Hudson Bonno 
e Secretário: Ricardo Mota de Farias. 4) ORDEM DO DIA: a) Tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras, e deliberar sobre o resultado obtido no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2020; b) Deliberar sobre a destinação do lucro 
líquido do exercício findo; e c) Renovar o mandato dos membros do 
Conselho de Administração. 5) PUBLICAÇÕES DO RELATÓRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO 
DA AUDITORIA: Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, às folhas 5/6, 
Parte V, datado de 28 de junho de 2021, e Jornal “Monitor Mercantil”, às 
folhas 7/8, datado de 26, 27 e 28 de junho de 2021. 6) DELIBERAÇÕES: À 
unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: a) Nos termos do 
§4°, do artigo 133, da Lei das S/A, considerar sanada a inobservância das
exigências constantes das alíneas I, II e III do mesmo artigo, visto que 
foi dada a devida publicidade dos documentos aos acionistas antes da 
realização desta Assembleia, e que estão presentes todos os acionistas 
da Companhia; b) Sem restrições ou ressalvas, aprovar o Relatório de 
Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis 
relativas ao exercício social findo na data de 31 de dezembro de 2020, 
com o respectivo parecer dos auditores independentes; c) Considerando o 
resultado positivo da Companhia, e tendo havido lucro no exercício findo em 
2020, no valor de R$321.499,42 (trezentos e vinte e um mil, quatrocentos 
e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), resolvem: i) Aprovar 
a destinação de Reserva Legal no valor de R$16.074,97 (dezesseis mil, 
setenta e quatro reais e noventa e sete centavos); ii) Aprovar a destinação 
de Reserva de Lucros no valor de R$305.424,45 (trezentos e cinco mil, 
quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos); e iii) 
Não será realizada distribuição de dividendos obrigatórios, conforme o 
§3°, inciso II, do artigo 202 da Lei das S/A; d) Considerando que o atual 
mandato dos membros do Conselho de Administração da Companhia 
se encerrará no dia 28/07/2021, os acionistas deliberam por reeleger os 
membros abaixo qualificados, para um mandato de 01 (um) ano, a contar 
de 28/07/2021, sem remuneração, sendo os Srs. HUDSON BONNO e 
RICARDO MOTA DE FARIAS nomeados Presidente e Vice-Presidente do 
Conselho, respectivamente: i) Conselheiro Presidente: HUDSON BONNO, 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n° 
1005388 - SSP/ES e inscrito no CPF/ME sob o n° 016.977.717-00, com 
endereço na Rua Santa Luzia, n° 651, 5° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, 
CEP: 20.021-903; ii) Conselheiro Vice-Presidente: RICARDO MOTA DE 
FARIAS, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade 
n° 5.420.977 - SSP/PE e inscrito no CPF/ME sob o n° 009.854.124-29, com 
endereço na Rua Santa Luzia, n° 651, 5° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, 
CEP: 20.021-903; iii) Conselheiro: PAULO ROBERTO DE SOUZA BRITO, 
brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade n° 
80.990.451-9- DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n° 485.324.447-68, 
com endereço na Rodovia Amaral Peixoto, n° 4.500 (parte), Baldeador, 
Niterói/RJ, CEP: 24.140-005; iv) Conselheiro: DIEGO ANTUNES BRITO, 
brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade n° 
123662983 - IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n° 083.196.627-02, 
com endereço na Rodovia Amaral Peixoto, n° 4.500 (parte), Baldeador, 
Niterói/RJ, CEP: 24.140-005; e v) Conselheiro: SCHULIM BERGER, 
brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade n° 
6.490 - CORECON/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n° 264.235.967-00, 
com endereço na Rua Cinco de Julho, n° 108/1.301, Copacabana, Rio de 
Janeiro/RJ, CEP: 22.051-030. Os membros reeleitos declaram não estarem 
incursos em nenhum crime que os impeça de exercer atividade mercantil, 
não tendo qualquer impedimento legal que impossibilite a investidura nos 
cargos para os quais foram eleitos. 7) ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, foi a presente Ata lida e aprovada pelos presentes, 
sem quaisquer ressalvas. 8) ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Hudson 
Bonno; Secretário: Ricardo Mota de Farias. Acionistas Presentes: VITAL 
ENGENHARIA AMBIENTAL S.A., por seus Diretores Antonio Carlos Ferrari 
Salmeron e Ricardo Mota de Farias; SCLEL- SOCIEDADE COMERCIAL 
DE COLETA DE LIXO E EQUIPAMENTOS LTDA., por seu Diretor Diego 
Antunes Brito; e LIMPATECH SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES L TOA., por 
seu Diretor Walter Guimarães de Moraes Júnior. “Confere com o original 
lavrado no livro próprio.” Ricardo Mota de Farias - Secretário da Mesa. 
Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº 00004321359 em 11/08/2021. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

SINDICATO INTERESTADUAL DA INDÚSTRIA AUDIOVISUAL - SICAV
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÃO DA DIRETORIA

Pelo presente Edital, o Presidente do Sindicato Interestadual da Indústria
Audiovisual – CNPJ: 01.599.335/0001-30, com sede na Rua Santa Luzia, n°
685, sala 806, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20030-041, convoca a Diretoria e
Associados para a Assembleia Geral Eleitoral, que será realizada no dia
16 de setembro de 2021, em formato eletrônico, por meio da plataforma Eleja
Online, link: https://eleicaosicavrj.elejaonline.com de 10h as 17h, sendo a
primeira convocação às 10h e a segunda convocação às 11h, a fim de votar e
eleger a Diretoria, o Conselho Fiscal e Delegados representantes junto às
Federações previstas no art. 2º do Estatuto Social e seus respectivos suplen-
tes para o triênio 2021/2024. A eleição será válida com a participação de dois
terços dos associados em primeira convocação e com metade mais um dos
associados em condições de votar em segunda e última convocação. O regis-
tro da chapa deverá ser apresentado na secretaria da entidade no horário de
10h as 17h, no período de 15 (quinze) dias a partir da publicação deste edital.
A impugnação de candidaturas poderá ser feita na secretaria do sindicato em
até 03 (três) dias após a divulgação dos nomes. Será eleita a chapa que obtiver
o maior número de votos e os candidatos eleitos serão empossados oficialmen-
te na data do término do mandato expirante.O edital de convocação encontra-
se afixado na sede do Sindicato e em suas representações regionais.

Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2021.
Leonardo Jasmin Edde

Presidente

RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 09.127.934/0001-63 - NIRE: 33.3.0028405-2

EDITAL DE AVISO AOS ACIONISTAS
Ficam os Senhores Acionistas da RIOCARD TECNOLOGIA DA INFOR-
MAÇÃO S.A., sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 09.127.934/0001-63 
(“Companhia”), avisados que se encontram à disposição na Sede Social da 
Companhia, localizada na Rua da Assembleia, nº 10 - 33º e 34º andar - salas 
3311 e 3411 (entrada pela sala 3411), nesta Capital, os documentos a que 
se refere o art. 133, alíneas I, II e III da Lei nº 6404/76, relativos ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Rio de Janeiro, 11 de agosto 
de 2021. Armando Guerra Junior - Diretor Presidente.

JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL
DA COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO, com prazo
de 05 dias, extraído dos autos da ação de cobrança proposta por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO COMERCIAL CATETE em
face de MARCO POLO LISBOA CAVALCANTI SILVA (Processo nº
0029493-58.2016.8.19.0001). A Dra. KATIA CILENE DA HORA
MACHADO BUGARIM, Juíza de Direito, FAZ SABER aos que o
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, especialmente a MARCO POLO LISBOA CAVALCANTI SILVA,
de que no dia 13/09/2021, às 12:00 horas, através do portal de
leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER
(www.rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER,
será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação
de R$ 78.170,88, ou no dia 16/09/2021, no mesmo horário e local,
a quem mais der independente da avaliação, o Direito e Ação
sobre a Sobreloja 204, situada na Rua Correa Dutra nº 99, Flamengo
/ RJ. Cf. o 9º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob
o nº 43.611, constando, no R-08, Promessa de Compra e Venda
tendo como transmitente Maria Claudia Romeiro Dalapícula, e
como promitente comprador, Marco Polo Lisboa Cavalcanti Silva.
Constam, ainda, os seguintes gravames: 1) AV-1: Servidão de
passagem de veículos e pedestres em favor do prédio nº 206; 2)
R-10: Penhora do Direito e Ação por determinação do Juízo da 34ª
Vara Cível, movida por Maria Claudia Romeiro Dalapícula em face
de Marco Polo Lisboa Cavalcanti; 3) R-11: Penhora por
determinação do Juízo da 12ª VFP, extraída dos autos da ação de
execução, processo nº 2002.120.046074-4), movida por Município
do RJ; 4) R-12: Penhora por determinação do Juízo da 12ª VFP,
processo nº 2004.120.023809-2, movida pelo Município do RJ; 5)
Penhora oriunda do presente feito. Débitos de IPTU: R$ 125.265,11,
mais acréscimos legais (FRE 0.025.843-4), mais acréscimos
legais. Débitos Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção
de Incêndios: R$ 392,31 (2015 a 2019 Nº CBMERJ: 26508-2). A
alienação será livre de ônus, conforme preceituam o § 1º, do artigo
908, do Código de Processo Civil e o parágrafo único do artigo 130
do CTN, desde que, após a satisfação do crédito executado, o
produto restante seja suficiente para quitar todas as dívidas,
inclusive de condomínio e impostos incidentes sobre o bem. Os
interessados em participar do leilão deverão oferecer lances pela
internet, através do site www.rymerleiloes.com.br, desde que,
estejam devidamente cadastrados no site e habilitados, em até
72 horas de antecedência, para participar deste leilão. Caso o
licitante vencedor não honre com o pagamento, será apresentado
o lance imediatamente anterior e assim sucessivamente. Caso o
devedor, o coproprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício,
hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente
averbada e o promitente comprador e vendedor, não sejam
encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo presente edital
intimados da hasta pública, cf. art. 889 do CPC. – E, para que
chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o
presente, que será publicado e afixado no local de costume, cientes
de que a arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à vista,
mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, na
forma do art. 892, CPC; acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro,
de acordo com o parágrafo único, do art. 24, Decreto nº 21.981/32;
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, 06/07/2021. Eu, Marcos Wilson Rodrigues da
Silva, Mat. 01-28061 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo.
Dra. Katia Cilene da Hora Machado Bugarim - Juíza de Direito.

AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.
CNPJ/ME nº 11.536.561/0001-26 / NIRE nº 33.300.292.454

Ata da Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, Hora e 
Local: Aos 15/04/2021, às 10h:00, na sede da Austral Resseguradora 
S.A. (“Cia.”), localizada na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, sl. 401, Leblon, 
RJ/RJ, CEP: 22.431-002. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as 
formalidades para convocação, tendo em vista a presença da totalidade 
dos membros em exercício do Conselho de Administração,via conferência 
telefônica, nos termos do § 1º do art. 21 do Estatuto Social da Cia.. Em 
razão do quórum verificado, o Presidente deu por instalada a Reunião do 
Conselho de Administração. 3. Mesa: Presidente: Bruno Augusto Sacchi 
Zaremba; Secretário: Bruno de Abreu Freire. 4. Ordem do Dia: Apreciar e 
deliberar sobre: (i) lavratura da ata na forma de sumário; (ii) a consignação 
da renúncia do Sr. Paulo Toshio Hayakawa ao cargo de Diretor sem 
designação específica da Cia.; (iii) a ratificação da composição da Diretoria 
e das responsabilidades dos Diretores junto à Superintendência de Seguros 
Privados (“SUSEP”); e (iv) a autorização à Diretoria da Cia. para praticar 
todos os atos necessários à implementação das deliberações acima, 
se aprovadas na reunião. 5. Deliberações: Os membros do Conselho 
de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram: (I) A 
lavratura da ata em forma de sumário. Os membros do Conselho de 
Administração aprovam a lavratura da presente ata em forma de sumário, 
conforme § 1º do art. 130 da Lei 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada 
(“Lei das S.A.’s”). (II) Renúncia do Sr. Paulo Toshio Hayakawa ao cargo 
de Diretor sem designação específica da Cia.. Os membros do Conselho 
de Administração tomaram ciência da renúncia do Sr. Paulo Toshio 
Hayakawa, brasileiro, casado, engenheiro, CI nº 8.858.812-9 (SSP/SP), 
CPF/MF nº 058.445.628-01, residente e domiciliado na Rua Dr. Nogueira 
Martins nº 75, Apto. 83, Vila da Saúde, SP/SP, CEP: 04143-020, ao cargo 
de Diretor sem designação específica da Cia., conforme carta de renúncia 
entregue à Cia. em 12/04/2021, a qual fica arquivada na sede da Cia.. (III) 
Ratificação da composição da Diretoria e das responsabilidades dos 
Diretores junto à SUSEP. Em razão da deliberação acima, os membros 
do Conselho de Administração ratificaram a composição da Diretoria 
da Cia., que passa a ser composta pelos membros abaixo, todos com 
mandato unificado de 3 anos, contados a partir de 25.02.2021, isto é, até 
25.02.2024, bem como ratificaram as responsabilidades dos Diretores junto 
à SUSEP, conforme segue: • Bruno de Abreu Freire, brasileiro, divorciado, 
economista, CI nº 08.740.903-3, IFP/RJ, CPF/MF nº 081.292.507-64, com 
endereço profissional na Av. Bartolomeu Mitre 336, Sala 401, Leblon, RJ/
RJ, CEP: 22.431-002, Diretor Presidente: (a) Diretor responsável pelas 
relações com a SUSEP, (b) Diretor responsável técnico, conforme Circular 
SUSEP nº 234/2003 e Resolução CNSP nº 321/2015. • Arthur Farme 
D’Amoed Neto, brasileiro, casado, engenheiro civil, CI/RG nº 046943-D 
(CREA/RJ) e CPF/ME nº 433.574.747-00, com endereço comercial na Av. 
Bartolomeu Mitre nº 336, Sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002, Diretor 
Financeiro: (a) Diretor responsável administrativo-financeiro e (b) Diretor 
responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas 
de procedimentos de contabilidade e de auditoria independente, conforme 
disposto na Resolução CNSP nº 321/2015. • Rodolfo Arashiro Rodriguez, 
brasileiro, divorciado, gestor de riscos, CI nº 319710372, IFP/RJ, CPF/MF 
nº 301.538.448-17, com endereço profissional na Av. Bartolomeu Mitre 
336, Sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002, Diretor sem designação 
específica da Cia.: (a) Diretor responsável pelo cumprimento do disposto 
na Lei nº 9.613/1998, previsto nas Circulares SUSEP nº 234/2003 e 
nº 445/2012 e legislação complementar, (b) Diretor responsável pelos 
controles internos da Cia., conforme Circular SUSEP nº 249/2004, e (c) 
Diretor responsável pelos controles internos específicos para prevenção 
de fraudes, conforme Circular SUSEP nº 344/2007. (IV) Autorização à 
Diretoria relativa às deliberações tomadas na presente Reunião do 
Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração 
concederam autorização para que a Diretoria da Cia. pratique todos os atos, 
registros e publicações necessários à implementação das deliberações 
tomadas acima. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura 
da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, 
conferida e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Bruno 
Augusto Sacchi Zaremba; Secretário: Bruno de Abreu Freire; Membros do 
Conselho de Administração Presentes: Bruno Augusto Sacchi Zaremba; 
Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho; e Rodolfo Riechert. Certifico que a 
presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. RJ, 15/04/2021. Mesa: 
Bruno Augusto Sacchi Zaremba - Presidente; Bruno de Abreu Freire 
- Secretário. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 4066792 em 13/05/2021. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

RENOVAÇÃO DE LICENÇA
CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A - CNPJ 10.319.900/0003-11 torna 
público que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade 
– SMAC, através do processo nº 14/201.196/2010, a renovação da Licença 
Ambiental Municipal para Estação de Transferência de Resíduos Sólidos 
Urbanos, na Estrada da Pedra, 2.100 – Santa Cruz, Rio de Janeiro.

ACOLTI - ASSOCIAÇÃO DE ARMARIA, COLEÇÃO, TIRO E CAÇA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente em exercicio da Associação de Armaria, Coleção Tiro e Caça
- ACOLTI, convoca todos os associados para comparecerem à Assembléia
Geral Ordinária, a realiza-se no dia 01 de setembro de 2021, na sua
sede, à Rua do Senado, 258, 2o andar, Centro, RJ, as dezenove horas em
primeira convocaçao com a presença de no mínimo 1/5 dos integrantes do
seu quadro social, e em segunda convocação as 20 horas, com qualquer
número, sendo o prazo de registro das chapas de 7 dias após a publicação
deste Edital, devendo a Mesa Eleitoral funcionar até as vinte e duas horas
para fins de Eleger: 1o - Eleição e Posse dos membros do Conselho
Deliberativo para o biênio de 2021/2023. 2o - Eleição do Presidente, Vice-
Presidente e Secretário do Conselho Deliberativo. 3o - Eleição do Presiden-
te, Vice-Presidente da Associação e do Conselho Fiscal. 4o Homologar a
Diretoria. 5o - Apresentação das contas da diretoria referente ao exercicio
de 2019/2021. 6o - Assuntos gerais. Contamos com a presença de todos.

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2021.
Marco André Xavier Pais -
Presidente da Associação.
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BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.

REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2021
ATA Nº 08/2021

LOCAL, DATA E HORA: Na sede da sociedade, na Rua Senador 
Dantas nº 105, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, no dia 31 de março 
de 2021, às 17h30. A reunião ocorreu de forma exclusivamente digital, 
tendo sida permitida a participação por meio da plataforma digital com 
acesso individual concedido aos membros. Presenças: Participaram 
os membros titulares do Conselho de Administração, os Srs. Pedro 
Bramont, Helio Oliveira Portocarrero de Castro, Gustavo Leipnitz Ene, 
Marcelo Pacheco dos Guaranys, Silvano Gianni e a Sra. Maria do Carmo 
Nabuco de Almeida Braga e, como secretário da reunião o Presidente 
da companhia, o Sr. Antonio Gustavo Matos do Vale. ORDEM DO 
DIA: (1) ELEIÇÃO/REELEIÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE 
AUDITORIA – MANDATO 2021/2022 - conforme previsão do artigo 12, 
VI do Estatuto Social da companhia, o Conselho de Administração decidiu, 
por unanimidade, reeleger os membros: (i) Rafael Augusto Sperendio, 
brasileiro, casado, bancário, portador da carteira de identidade nº 
00343667058, emitida pelo SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 320.788.058-
40, residente e domiciliado em São Paulo/SP com endereço comercial na 
Rua Alexandre Dumas, 1671, Prédio Brasilprev, Térreo, Chácara Santo 
Antonio, São Paulo/SP, CEP 04717-004; (ii) Maurício Nogueira, brasileiro, 
casado, bancário, portador da carteira de identidade nº 079962700, 
emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n° 991.894.537-00, residente e 
domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial na Rua Senador 
Dantas nº 105, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-923; e eleger o 
membro (iii) Márcio de Moraes Palmeira, brasileiro, casado, engenheiro, 
portador da carteira de identidade nº 10.043.594-0 IFP/RJ, inscrito no CPF 
sob nº 023.994.177-20, residente e domiciliado em Rio de Janeiro/RJ, com 
endereço comercial na Praça 22 de Abril, nº 36, 9º andar, Centro, Rio de 
Janeiro/RJ, CEP 20021-370. (1.1) todos os membros reeleitos e eleitos 
para o Comitê de Auditoria, terão mandato de 01 (um) ano, renovável, a 
critério do Conselho de Administração, por períodos de igual duração, até 
o limite permitido na regulamentação vigente. (2) COMPOSIÇÃO DO 
COMITÊ DE AUDITORIA - face à deliberação no item 1, o Comitê de 
Auditoria da Brasilcap Capitalização S.A. ficará assim constituído: NOME/
CARGO: Rafael Augusto Sperendio - Membro Coordenador; Maurício 
Nogueira - Membro; Marcio de Moraes Palmeira - Membro. (3) EMISSÃO 
E DISTRIBUIÇÃO - fica o Secretário autorizado a emitir e distribuir tantas 
cópias quantas necessárias ao fiel cumprimento das disposições legais em 
vigor. (4) ENCERRAMENTO - nada mais havendo a tratar, foi dada como 
encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada, 
seguirá para assinatura dos membros do Conselho de Administração. O 
Secretário dessa reunião declara, expressamente, que foram atendidos 
todos os requisitos para a realização desta reunião, especialmente os 
previstos na legislação vigente. PEDRO BRAMONT - Presidente; Helio 
Oliveira Portocarrero de Castro - Conselheiro; GUSTAVO LEIPINTZ 
ENE - Conselheiro; MARCELO PACHECO DOS GUARANYS - 
Conselheiro; SILVANO GIANNI - Conselheiro; MARIA DO CARMO 
NABUCO DE ALMEIDA BRAGA - Conselheira; ANTONIO GUSTAVO 
MATOS DO VALE - Secretário. Homologada pela Portaria SUSEP/
CGRAJ Nº 223, de 21 de junho de 2021, e o que consta do Processo 
SUSEP 15.414.607706/2021-45. CERTIDÃO - Jucerja - Certifico o 
arquivamento em 11/08/2021 sob o nº 00004320852. Protocolo: 00-
2021/654325-8. Data do protocolo: 09/08/2021. Bernardo F. S. Berwanger 
- Secretário-Geral.

Investidor está vendendo participação para garantir lucro

A segunda-feira co-
meçou movimen-
tada no Brasil e 

exterior. “Estamos vivendo 
uma tempestade nos cená-
rios nacional e internacio-
nal. No campo internacio-
nal, estamos vendo muita 
instabilidade com a questão 
do Talibã tomando o poder 
no Afeganistão e a China 
acenando ao Talibã, o que 
não pesa bem nos merca-
dos internacionais”, avalia 
Jansen Costa, sócio funda-
dor da Fatorial Investimen-
tos.

Segundo ele, no âmbito 
local, foram muitos ruídos 
vindo de Brasília, além da 
preocupação com o teto de 
gastos que geram aversão 
ao risco no pregão local. 

“Principais papéis que es-
tão caindo hoje são empre-
sas que já tiveram destaque 
nesse ano de alta, principal-
mente Cash, que acumulava 
alta de 100% nas últimas 4 
semanas cai quase 30%. Os 
investidores estão venden-
do participação para colo-
car lucro no bolso”, disse.

Impacto

Jansen Costa lembra que 
geralmente acontece quan-
do existe aversão dos inves-
tidores ao risco é um cená-
rio de alta de juros e dólar 
descontrolado, mas não é 
isso que está acontecendo. 
Não há fluxo estrangeiro 
pesando na bolsa, mas sim 
fluxo local de realização de 

lucros.
Ele analisa que no cam-

po da renda fixa, com taxas 
atrativas, os investidores co-
meçam a questionar o tem-
po de deixar dinheiro em 
renda variável. Na última 
sexta, a bolsa brasileira pra-
ticamente zerou os ganhos 
no ano. Então, os investido-
res começam a questionar 
se, com os juros subindo, 
vale ficar aplicado em renda 
variável e não deixar dinhei-
ro na renda fixa. 

Outros papeis que caíram 
bastante nesta segunda-
feira são de empresas que 
divulgaram resultados cor-
porativos na última sexta-
feira. Lembrando que hoje 
temos resultados corpora-
tivos para sair, o que pode 

fazer preço no mercado. “O 
mercado corporativo conti-
nua vendo oportunidade 
na bolsa. A Rede D’Or, 
por exemplo, fez tentativa 
de aquisição da Alliar. Isso 
mexe com preços dos ativos 
no dia de hoje”. 

Dólar

O dólar fechou nesta 
segunda-feira acima de R$ 
5,28, maior elevação desde 
maio. “Vemos ainda dólar 
no zero a zero, bolsa cain-
do e DIs longos caindo. 
Basicamente é fluxo de 
zeragem de bolsa para ou-
tros ativos e não necessa-
riamente saída de capital. 
Muitos papeis que já esta-
vam operando abaixo de 

10% de queda tiveram cer-
ta recuperação no intraday 
do mercado”, acredita Jan-
sen Costa.

No campo fiscal, ele cha-
mou atenção para a questão 
dos precatórios que mexe 
com mercado. A Agên-
cia Senado publicou em 
seu site, que a Instituição 
Fiscal Independente (IFI) 
divulgou relatório de acor-
do com o qual a PEC dos 
Precatórios (PEC 23/2021) 
pode trazer instabilidade 
para economia. Segundo a 
IFI, a proposta materiali-
za risco fiscal com clareza, 
causando aumento dos ju-
ros por exemplo. 

Jansen Costa também ci-
tou outros acontecimentos 
como a publicação da ata 

do Fomc  (ata da reunião do 
Comitê Federal do Mercado 
Aberto) e encontro interna-
cional dos Bancos Centrais 
para definir o que fazer com 
a grana do teparing, ou seja, 
a retirada dos estímulos dos 
EUA.

“Resultados da China 
mostram também a desace-
leração do país com a pan-
demia. O investidor avesso 
a risco acaba tirando dinhei-
ro da renda variável. Analis-
tas tocam no ponto de que 
muitos papeis estão ficando 
bem atrativos em termos 
de valuation, mas o medo 
do mercado é que a bolsa 
brasileira seja reprecificada 
mesmo barata para um va-
luation muito menor”, ob-
servou.

Fitch:‘AA (bra)’ à 4ª Emissão de Debêntures da Ecosul

A Fitch Ratings atri-
buiu o Rating Na-
cional de Longo 

Prazo ‘AA (bra)’ à quarta 
emissão de debêntures da 
Empresa Concessionária de 
Rodovias do Sul S.A. (Eco-
sul), no montante de R$ 
370 milhões. A Perspectiva 
do rating é negativa.

O rating reflete os perfis 
de crédito individuais da 
Ecosul e de seu acionista, 
Ecorodovias Concessões e 
Serviços S.A. – ECS, de-
vido aos fortes vínculos 

operacionais entre ambas 
as empresas, bem como a 
estratégia da tesouraria da 
Ecosul, que está alinhada 
às necessidades do grupo.

O perfil de crédito indi-
vidual da Ecosul reflete o 
estágio operacional da ro-
dovia, cujo tráfego é com-
posto principalmente por 
veículos pesados que trans-
portam produtos agríco-
las. Os investimentos nos 
próximos anos se referem, 
sobretudo, a manutenção, e 
serão financiados pela gera-

ção de caixa da companhia.
As debêntures são se-

niores, indexadas ao Certi-
ficado de Depósito Inter-
bancário (CDI) e possuem 
cronograma de amortiza-
ção concentrado no final, 
o que gera risco de refinan-
ciamento. A estrutura da 
dívida é considerada fraca, 
em função dos covenants 
limitados, da inexistência de 
conta reserva para o servi-
ço da dívida (DSRA) e de 
gatilhos de distribuição de 
dividendos e por permitir 

novos endividamentos.
No cenário de rating da 

Fitch, a Ecosul apresenta 
alavancagem inicial de 1,6 
vez (dívida líquida/Ebitda), 
o que é compatível com ra-
tings mais elevados. No en-
tanto, a estrutura da dívida 
limita o rating individual, 
uma vez que permite que a 
Ecosul aumente seu endivi-
damento.

Perspectiva negativa

Segundo a Fitch, a pers-

pectiva negativa reflete o 
vínculo com o acionista, 
cujas emissões são classifi-
cadas em ‘AA(bra)’/Pers-
pectiva Negativa, devido 
a um possível aumento da 
alavancagem, medida por 
dívida líquida/Ebitda, para 
mais de 3,5 vezes durante 
alguns anos, de acordo com 
o cenário de rating da Fitch.

A Ecosul está em ope-
ração há vinte anos e é um 
importante corredor de ex-
portação de produtos agrí-
colas na região Sul do Brasil. 

A concessão tem 75% do 
seu tráfego composto por 
veículos pesados e apresen-
ta crescimento anual de trá-
fego superior ao do Produ-
to Interno Bruto (PIB) do 
Brasil, apesar de ter regis-
trado volatilidade em alguns 
anos, devido à dependência 
da safra agrícola local. A 
Ecosul é a principal via de 
acesso ao porto; portanto, 
tem concorrência limitada. 
A elasticidade de preço é 
considerada baixa a mode-
rada.

Petrobras: 
Prêmio por 
tecnologias 
em Búzios

A Petrobras recebeu na 
noite do último domingo 
(15), em Houston (EUA), o 
Distinguished Achievement 
Award for Companies, o 
principal prêmio da indústria 
mundial de petróleo e gás. 
“Concedido anualmente pela 
Offshore Technology Con-
ference (OTC), a premiação 
reconheceu o conjunto de 
inovações desenvolvidas pa-
ra viabilizar a produção de 
Búzios, o maior campo de 
petróleo em águas profun-
das do mundo, no pré-sal da 
Bacia de Santos”, informou a 
Petrobras nesta segunda-feira 
(16).

Segundo a petroleira, Bú-
zios é um ativo de classe 
mundial, com petróleo de óti-
ma qualidade, reservas subs-
tanciais, baixo risco e baixo 
custo de extração. Situa-se 
a 180 km da costa brasileira 
e a mais de 5.000 metros de 
profundidade. Possui área de 
850 km², com espessuras de 
reservatórios de até 480 me-
tros e excelente qualidade da 
rocha reservatório. Os mais 
de 45 poços perfurados até 
o momento confirmam a ex-
celente qualidade do reserva-
tório.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPERUNA

AV. JOAO BEDIM 1211 ESQUINA COM BR 356 CIDADE NOVA –
ITAPERUNA/RJ Telefone: (22) 3811-9500 / Ramal: 9532 -

E-mail: itp01vara@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE  05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO

EM FASE DE EXECUÇÃO, MOVIDA  POR ESPÓLIO
DE EDSON TERRA AZEVEDO e seu inventariante

EDSON TERRA  AZEVEDO FILHO em face de MÁRIO VIEIRA
BRUM e ESPÓLIO DE LUIZ ANTÔNIO  DE OLIVEIRA BRUM

e seu inventariante ARTHUR LEITE BRUM -
PROCESSO Nº 0000003-09.1999.8.19.0026, na forma abaixo:

O(A) Doutor(a) JOSE ROBERTO PIVANTI – Juiz(a) de Direito da
Vara acima, FAZ  SABER por esse Edital, a todos os interessados,
e especialmente ao(s) devedor(es)  supramencionado(s) - MÁRIO
VIEIRA BRUM e ESPÓLIO DE LUIZ ANTÔNIO DE  OLIVEIRA BRUM e
seu inventariante ARTHUR LEITE BRUM - que será realizado o
público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA
LACERDA,  NA MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão
estará disponível no portal  eletrônico do Leiloeiro,
www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do  CPC,
do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do
§único do Art.  11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016,
com no mínimo 05 (cinco) dias de  antecedência do Primeiro
Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que será  encerrado
no dia 09/09/2021 às 11:00h e, não havendo licitantes, se iniciará
de  imediato o Segundo Leilão, por valor igual ou superior a 50%
da avaliação, que  será encerrado no dia 14/09/2021 às 11:00h.
DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme o laudo de avaliação às fls.
368/369e) 50% da  Propriedade Rural Casa Branca, Situada na
Estrada Itaperuna X Itajara, Limoeiro,  Zona Rural do 1° Distrito,
Com Área De 16 Alqueires De Terras De 100x100 Braças  Ou
Seja Pela Medida Atual De 77.44,00ha – Itaperuna – RJ.
Matriculado no 1º RGI  – Ofício de Justiça de Itaperuna/RJ sob o
n° 1991 e no INCRA com o cadastro n°  511.021.010.227-0.
JUSTIFICATIVA. Aos dias nove de agosto do ano de 2019, às  09:35,
em cumprimento ao mandado anexo, AVALIEI os bens, conforme
se segue: uma  propriedade rural denominada Casa Branca,
situada na estrada Itaperuna X Itajara,  Limoeiro, zona rural do 1º
distrito, com área atual de 77,44,00ha (setenta e sete hectares  e
quarenta e quatro ares) de terras, toda em pastagens e chavascais
terrenos exaustos  e improdutivos. A propriedade possui cerca de
30%, aproximadamente, de área de  terras em morro e o restante
em vargem, onde se percebe pastagens formadas, mas  com
macegas. As cercas das divisas encontram-se em bom estado,
diferente das  cercas da parte interna que se encontra em péssimo
estado de conservação. Existem  06 açudes de tamanhos
diferentes e com água abundante. No local foram encontrados
uma casa sede, uma casa de caseiro e duas casas de colono,
todas precisando de  reforma devido ao avançado estado de
deterioração devido a ação do tempo. Há  também duas baias de
cavalo e um curral, todos em precárias condições. A sede com
telhado colonial, possui um varandão na parte da frente do imóvel,
cozinha, sala de  jantar, sala de estar, banheiro social, 01 suíte, 03
quartos e 01 dispensa, toda em piso  cerâmico antigo e com
banheiros e cozinha com azulejos antigos até o teto. A sede  possui
piscina com sauna, poço artesiano, garagem com bar, depósito e
banheiro.  Próximo a piscina foi construída uma churrasqueira
numa varanda de alvenaria, com  banheiro, coberta com telhado
colonial. Nada tendo como confirmar o tamanho da  propriedade
atual, vez que, a escritura data do ano de 2000 e segundo
informação colhida junto ao funcionário da fazenda, Sr. Pedro, teria

sido vendida e/ou dividida parte  dela, avalio o imóvel em R$
1.280.000,00 (Um milhão, duzentos e oitenta mil reais),  conforme
o tamanho. Desta forma, avalio 50% do imóvel de matrícula 1.991,
fls. 52,  do cartório do 1º Ofício de Justiça em R$ 640.000,00
(Seiscentos e quarenta mil  reais) DAS INFORMAÇÕES
ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente aos interessados que os
executados foram citados/intimados da Execução às fls.: 13 e 18;
O valor da execução  consta fls.: 250; A indicação da penhora às
fls.: 297/301, 306; O deferimento da penhora  às fls.: 307; O termo
da penhora às fls.: 343 e A intimação para ciência da penhora fls.:
344. DAS ANOTAÇÕES NA MATRICULA DO IMÓVEL: Ciente aos
interessados que constam as seguintes anotações na matricula
do imóvel: R/1 MAT. 1.991 – PROT.  4.542: Imóvel adquirido pelos
seguintes: MÁRIO VIEIRA BRUM e MARIA DALKA  SILVA BRUM; R/9
MAT. 1.991 – PROT. 8.593: Expedida a hipoteca em favor do credor
Banco Nacional S/A; R/10 MAT. 1.991 – PROT. 8.844: Expedida a
hipoteca em favor  do credor Banco Nacional S/A; AV-11 MAT. 1.991
– PROT. 12.532: Consta ofício para notificação em favor da
Secretaria da Receita Federal em Campos dos Goytacazes/RJ;  R/
12 MAT. 1.991 – PROT. 14.122: Expedida a penhora no processo
nº 0000515- 18.2009.4.02.5112 na ação de Execução Fiscal; R/13
MAT. 1.991 – PROT. 15.090: Expedida a penhora no processo nº
003667-38.2005.8.19.0026 pelo cartório da 1ª Vara  de Itaperuna.
DAS ADVERTÊNCIAS: 1 - Ficam intimadas as partes através deste
Edital, caso não o  sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889
do CPC). 2 - O credor pignoratício,  hipotecário, anticrético, fiduciário
ou com penhora anteriormente averbada, os  usufrutuários, o
coproprietário de bem indivisível, que não foram intimados
pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização dos
respectivos leilões (art. 889  do CPC). 3 – As alienações são feitas
em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas  mencionadas
nos Editais, catálogos e outros veículos de comunicação, são
meramente  enunciativas. Os bens serão vendidos no estado em
que se encontram, não podendo o  arrematante alegar
desconhecimento de suas condições, características, estado de
conservação e localização. 4 - Compete ao interessado na
arrematação, a verificação  do estado de conservação dos bens. 5
- Assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo  arrematante e
pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e
irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os
embargos do executado.  (art. 903 do CPC). 6 - Se o arrematante
não honrar com o pagamento referido no prazo  mencionado,
configurar-se-á a desistência da arrematação, ficando impedido
de  participar de novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-
se lhe multa, o qual se  reverterá em favor do credor, e responder
pelas despesas processuais respectivas, bem  como pela
comissão do leiloeiro. 7 - Violência ou fraude em arrematação
judicial - Art.  358 do Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar
arrematação judicial; afastar ou  procurar afastar concorrente ou
licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude  ou
oferecimento de vantagem: Pena – detenção, de dois meses a um
ano, ou multa,  além da pena correspondente à violência. DO
PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: A arrematação far-se-
á mediante  o pagamento imediato do preço pelo arrematante ou,
no prazo de até 15 (quinze) dias,  mediante caução de 25% (vinte
e cinco por cento) por meio de guia judicial (art. 892 do  CPC); 2.
Parcelado: Ao optar pelo pagamento parcelado, o arrematante,
deverá  apresentar proposta de aquisição do bem, por escrito na
forma do Art. 895 do NCPC e  seguintes, sempre antes do início de
cada leilão ao Leiloeiro, e, deverá efetuar o  pagamento mediante
guia judicial, sendo o valor das parcelas devidamente atualizado,
mensalmente, desde a data da arrematação, apresentando as
guias de depósito judicial  pagas nos autos, conforme proposta

apresentada. 3. O lance à vista sempre prevalecerá sobre as
propostas de pagamento parcelado (art. 895, inciso II, § 7º, do
CPC). 4. O  arrematante deverá pagar diretamente ao Leiloeiro, a
título de comissão, o valor  correspondente a 5% de comissão ao
Leiloeiro no ato do leilão, que será devido nos  casos de
arrematação à vista ou parcelada e/ou adjudicação, o qual não
está incluso no  montante do lance. 4.1. Outrossim, na hipótese
de sustação do leilão por remissão da  dívida ou por acordo entre
as partes, será devida a verba honorária ao Leiloeiro no valor
correspondente a 5% sobre a Avaliação, na forma do Art. 7º, § 3º da
Resolução do CNJ  nº 236 de 13 de julho de 2016, bem com
reembolso integral das despesas adiantadas  para sua realização
do leilão. 5. O Exequente poderá arrematar os bens objeto de
leilão, nos termos do Art. 892 §1º do CPC. 6. Em relação à
preferência na arrematação,  observar-se-á o artigo 892, §§ 2º, 3º,
do CPC. DOS LANCES ELETRÔNICO/ONLINE: 1 - Poderão ser
realizados de acordo com as  datas e horários previstos no presente
edital. 2 - Dos interessados na modalidade  presencial estes
devem dirigir-se diretamente ao local designado, enquanto que
aos  interessados no Leilão Eletrônico (Online) o cadastro e os
lances eletrônicos serão  efetuados exclusivamente perante o pelo
seguinte sítio eletrônico:  www.alexandroleiloeiro.com.br,
pertencente ao Leiloeiro Público Oficial, Sr. Alexandro  da Silva
Lacerda. 3 - O interessado em participar do leilão na modalidade
eletrônico  deverá cadastrar-se previamente no site
www.alexandroleiloeiro.com.br, com  antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas da data do evento e de modo
absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável civil e
criminalmente pelas  informações lançadas no preenchimento do
aludido cadastro, oportunidade em que  preencherá os dados
pessoais e aceitará as condições de participação previstas neste
Edital e no Termo de Compromisso constante do sítio eletrônico.
4 - Para que seja  confirmado o cadastro pela internet, será
obrigatório enviar, cópias dos documentos a  seguir transcritos: a)
se pessoa física: Carteira de Identidade, CPF e comprovante de
residência; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a
última alteração) ou  Declaração de Firma Individual, RG e CPF do
representante legal ou do preposto da  pessoa jurídica respectiva e
demais documentos que se fizerem necessários. 5 - A  aprovação do
cadastro será confirmada através do e-mail informado pelo usuário,
tornando-se indispensável mantê-lo válido e regularmente
atualizado. 6 - Os Lances  Eletrônicos serão concretizados no ato
de sua captação pelo provedor e não no ato da  emissão pelo
participante. Assim, diante das diferentes velocidades nas
transmissões  de dados, dependentes de uma série de fatores
alheios ao controle pelo provedor, o  Leiloeiro não se responsabiliza
por lances ofertados que não sejam recebidos antes do
fechamento do Lote. Informações podem ser obtidas nos seguintes
locais: Escritório do Leiloeiro situado na  Rua da Quitanda, 86/2°
andar – Centro, Rio de Janeiro, RJ. Site:
www.alexandroleiloeiro.com.br. Telefone: (21)3559-2092 –
(21)97500-8904. E-mail:  contato@alexandroleiloeiro.com.br e no
processo nº 0000003-09.1999.8.19.0026. E para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente,
para cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s) (MÁRIO VIEIRA
BRUM, ESPÓLIO  DE LUIZ ANTÔNIO DE OLIVEIRA BRUM por seu
inventariante ARTHUR LEITE  BRUM e MARIA DALKA SILVA BRUM)
intimado(s) da hasta pública se não for(em)  encontrado(s) por
intermédio deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC,  sendo
uma das vias afixadas no local de costume do Fórum. CUMPRA-
SE. Dado  e passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 15 de
julho de 2021. Eu, digitei  __, e Eu, Chefe da Serventia,  subscrevo
__. (ass.) JOSE ROBERTO PIVANTI – Juiz de  Direito.

Febraban faz observações 
sobre a Reforma Tributária
Acusada de ser contra o Projeto de Lei da Reforma do IR

A partir desta sema-
na, o Senado reali-
zará quatro sessões 

temáticas para debater a 
Reforma Tributária. O ob-
jetivo é discutir a matéria 
antes que seja encaminhada 
à Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ). O primeiro 
debate ocorreu nesta segun-
da-feira, quando os senado-
res discutiram a Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 110/2019 em plená-
rio.

Nesta segunda-feira, a 
Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban) se po-
sicionou em nota sobre a 
reforma em curso. “Esses 
esclarecimentos ora pres-
tados se dão em razão de 
entrevista de 16 de agosto 
ao Jornal Estado de S.Paulo, 
do ex secretário da Receita 
Federal, Everardo Maciel, 
que fez menção à Febraban 

como sendo uma das enti-
dades contrárias ao Projeto 
de Lei da Reforma do Im-
posto de Renda, assim co-
mo em razão de relatório 
divulgado pela empresa de 
consultoria PATRI, divul-
gado no último dia 6, sob 
o título ‘entidades criticam 
nova versão do parecer’, ex-
plicou a nota.

Conforme a federação, 
na primeira oportunidade 
de pronunciamento públi-
co, a Febraban disse que, ao 
reduzir o imposto de renda 
das empresas e ao tribu-
tar dividendos, a proposta 
estava na direção certa de 
alinhamento com outros 
países, mas que “pecava 
na calibragem e na falta de 
transição do atual para o 
novo regime”.

O presidente da entida-
de, Isaac Sidney, mencio-
nou que enxergava grande 

espaço para o debate e apri-
moramento, uma vez que o 
projeto de reforma inicial-
mente apresentado gerava 
aumento de carga tributária 
e ainda não se mostrava ca-
paz de melhorar o ambiente 
de negócios.

“O primeiro substitutivo 
do relator, deputado Celso 
Sabino, incorporou relevan-
tes aprimoramentos à ver-
são original, fortalecendo a 
direção correta de alinhar o 
Brasil às principais econo-
mias do mundo, ao desone-
rar mais ainda as empresas, 
o que se espera que seja 
mantido”, destacou a nota.

“Nosso sistema de im-
postos é caótico, complexo, 
inseguro e nada transparen-
te, além do alto custo de ob-
servância e, em razão disso, 
a posição da Febraban tem 
sido a seguinte: disposição 
para uma postura colabora-

tiva na construção do ponta 
pé inicial da reforma tribu-
tária sobre a renda, ainda 
que o setor bancário não 
esteja tendo seus interesses 
contemplados, e nesse sen-
tido continuaremos buscan-
do a neutralidade tributária 
e a redução das assimetrias 
entre setores econômicos”, 
elencou a entidade.

A expectativa da Febra-
ban é de que será aprovada 
uma estrutura tributária que 
possa começar a colocar o 
Brasil mais alinhado a ou-
tras geografias, para me-
lhorar a competividade e a 
atração de investimentos. 
“A realidade política mos-
tra que é melhor iniciarmos, 
desde já, o que se mostra 
possível fazer. O pior cená-
rio seria ficarmos presos na 
falta de consenso na busca 
de uma reforma ideal”, res-
saltou a nota.

BC promove segundo webinar da série ‘O Real Digital’
O Banco Central promo-

ve na próxima quinta-feira 
(19), das 12h às 13h, o we-
binar “Cidadania, Seguran-
ça de dados, sigilo e rastrea-
bilidade”, com transmissão 
pelo Canal do BC no You-
Tube. Será o segundo de 
uma série de sete encontros 
que ocorrerão ao longo do 
segundo semestre. 

Em cada encontro, um 

tópico será discutido com 
representantes dos prove-
dores de serviços finan-
ceiros (fintechs, bancos), 
provedores de tecnologia 
(provedores de infraestru-
tura tecnológica para mer-
cados financeiros e bigte-
chs) e com a sociedade em 
geral.

Na mesa redonda partici-
pam Silvia Amélia Fonseca 

de Oliveira, diretora do De-
partamento de Recupera-
ção de Ativos e Cooperação 
Jurídica Internacional do 
Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública, Dora Kau-
fman, professora da Ponti-
fícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUCSP), e 
Yana Dumaresq, diretora 
Regional de Políticas Públi-
cas do Facebook na Améri-

ca Latina. A moderação do 
painel ficará a cargo da che-
fe de gabinete da Diretoria 
de Relacionamento, Cidada-
nia e Supervisão de Condu-
ta do Banco Central, Juliana 
Mozachi Sandri. 

O público em geral po-
derá interagir com o evento 
por meio do chat no You-
Tube e pelo e-mail real.digi-
tal@bcb.gov.br.

Investimento estrangeiro 
direto na China já 
aumentou 25,5%

O investimento es-
trangeiro direto 
(IED) na parte 

continental da China, em 
uso real, aumentou 25,5% 
ano a ano para 672,19 bi-
lhões de iuanes (US$ 100,74 
bilhões) nos primeiros se-
te meses deste ano, disse o 
Ministério do Comércio na 
segunda-feira. O valor au-
mentou 26,1% em relação 
ao mesmo período de 2019.

O investimento estran-
geiro na indústria de ser-
viços saltou 29,2% em 
termos anuais para 535,57 
bilhões de iuanes durante o 

período, respondendo por 
79,7% do total.

Segundo a agência Xinhua, 
os investimentos em vendas 
no atacado e no varejo, pesqui-
sa científica e serviços de tec-
nologia e setores de serviços 
de tecnologia da informação 
registraram aumentos notá-
veis, enquanto as indústrias de 
alta tecnologia viram o IED 
aumentar 34,1% ano a ano. 
Os investimentos dos países 
ao longo do Cinturão e Rota e 
da Associação das Nações do 
Sudeste Asiático aumentaram 
46,3% em relação ao ano pas-
sado, mostram os dados.

B3 divulga a segunda 
prévia do Ibovespa 

A B3 divulgou a nova car-
teira do Ibovespa B3 que vai 
vigorar de 6 de setembro de 
2021 a 30 de dezembro de 
2021, com base no fecha-
mento do pregão de 13 de 
agosto de 2021. A prévia do 
Ibovespa registra a entrada 
da Alpargatas PN (ALPA4), 
Banco Inter PN (BIDI4), 
Banco Pan PN (BPAN4), 
Meliuz ON (CASH3), Rede 
D’Or ON (RDOR3) Du-
ratex ON (DTEX3) e Petz 
ON (PETZ3), totalizando 
91 ativos de 87 empresas.

Conforme comunicou a 
B3 nesta segunda-feira, os 
cinco ativos que apresenta-
ram o maior peso na compo-
sição do índice foram: Vale 
ON (13, 9423%), Itauuniban-
co PN (6,2144%), Petrobras 
PN (5,6773%), Bradesco PN 
(4,6164%) e PETROBRAS 

ON (4,0041%).
Para efeitos de compa-

ração, os ativos que apre-
sentaram o maior peso na 
composição da carteira an-
terior do índice, válida de 
03 de maio de 2021 a 03 
de setembro de 2021, fo-
ram: Vale ON (12,439%), 
Itauunibanco PN (6,095%), 
Petrobras PN (5,009%), B3 
ON (4,878%) e Bradesco 
PN (4,720%).

A B3 divulga regular-
mente três prévias das no-
vas composições dos índi-
ces: a 1ª prévia, no primeiro 
pregão do último mês de 
vigência da carteira em vi-
gor; a 2ª prévia, no pregão 
seguinte ao dia 15 do último 
mês de vigência da carteira 
em vigor e a 3ª prévia, no 
penúltimo pregão de vigên-
cia da carteira em vigor.
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