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Terra entrará no cheque  
especial no próximo dia 22.  
Paulo Márcio de Mello, página 4

RIO: 13 ANOS PARA 
INDÚSTRIA RETORNAR
Nova associação quer retomar 
produção perdida para outros estados. 
Por Marcos de Oliveira, página 3

CONSCIÊNCIA – UMA 
QUESTÃO NACIONAL
Identitarismos são instrumentalizados 
para segregacionismos. Por Felipe 
Quintas e Pedro A. Pinho, página 2

Verba do MEC 
para investir 
será inferior
à de 2020

O ministro da Educação, Mil-
ton Ribeiro, anunciou à Comissão 
Mista de Orçamento que as des-
pesas discricionárias (não obriga-
tórias) do setor terão aumento de 
7,2% no ano que vem, passando 
de R$ 19,834 bilhões, em 2021, 
para R$ 21,256 bilhões, em 2022.

O valor, porém, ainda é inferior 
ao de 2020, quando a verba pre-
vista para investimentos e outros 
gastos chegou a R$ 22,967 bi-
lhões. O orçamento do Ministério 
em 2021 é de R$ 145,7 bilhões; a 
maior parte vai para gastos com 
pessoal (R$ 77,2 bilhões) e com 
transferências para complementa-
ção do Fundeb (R$ 19,6 bilhões).

Entre as prioridades que a pasta 
definiu para o ano que vem estão 
a recomposição do programa de 
assistência estudantil, bolsas e re-
sidência médica profissional.

O deputado Carlos Zarattini 
(PT-SP) lamentou a queda de re-
cursos para educação de jovens e 
adultos, que, segundo ele, chegou 
a ter mais de R$ 1 bilhão em 2011. 

Milton Ribeiro

Custo econômico da pandemia 
será de 50% do PIB brasileiro

Fatores Valores (R$) %

Queda do PIB 150 bilhões 4%

Dívida pública 250 bilhões 7%

Mortes 2,1 trilhões 56%

Danos físicos 1,225 trilhão 33%

Danos mentais 22 bilhões 1%

Total 3,747 trilhões 100%

Elaboração: Rating de Seguros

Perdas atingirão R$ 3,7 trilhões

O custo econômico re-
sultante dos efeitos da 
pandemia na sociedade 

norte-americana foi calculado no 
estudo “The Covid-19 Pandemic 
and the US$ 16 Trillion Virus”, 
um dos mais completos no gêne-
ro. A previsão é que o custo total 
da pandemia nos Estados Unidos 
alcançará US$ 16 trilhões.

A produção perdida na Grande 
Recessão foi apenas um quarto 
maior do que esse valor. A perda 
é mais do que o dobro do gasto 
monetário total em todas as guer-
ras que os EUA travaram desde 11 
de setembro de 2001 e é aproxi-
madamente a estimativa de danos 
causados em 50 anos de mudança 
climática.

Qual seria o custo da pandemia 
no Brasil? Seguindo o caminho do 
estudo norte-americano, Francisco 
Galiza, da Rating de Seguros, che-
gou a uma estimativa de R$ 3,8 tri-
lhões. Isso resulta em aproximada-

mente 50% do PIB brasileiro. Nos 
EUA, no estudo original, o valor 
foi 75% do PIB daquele país.

Francisco Galiza ressalta que o 
custo econômico com a pandemia 
não pode ser medido apenas pela 
perda do PIB ou o aumento de en-
dividamento. “Não podemos nos 
iludir com esse número. Isso só re-
presenta 10% do problema. Tal co-
mo um iceberg em que só vemos o 
que está na superfície, 90% do gelo 
está debaixo d’água”, explica.

“Na análise do custo econômi-
co, o mais importante é a perda 
de vidas e também de qualidade 
de vida dos que sobreviveram. 
Somente esses dois fatores repre-
sentam 90% do montante total 
das perdas econômicas no Brasil. 
Ressaltamos que esse é o preço 
econômico de toda essa tragédia, 
a mensuração prática dos valores. 
Não estamos falando, natural-
mente, do ‘preço afetivo’ sofrido 
pela sociedade.”

Exportadores de commodities saem
perdendo em mudança do perfil da China
Demanda por petróleo e minerais deverá ser menor

A mudança no desenvolvi-
mento da China, menos 
dependente de inves-

timentos em infraestrutura li-
derados pelo Estado do que há 
uma década, afetará os países da 
América Latina, que têm no país 
asiático um de seus maiores par-
ceiros.

“No geral, esperamos que o 
reequilíbrio da China seja positi-
vo para a região, mas o impacto 
será diferente para exportadores 
de commodities e não commo-
dities”, afirma os economistas do 
FMI Ding Ding e Rui Mano. A 
demanda chinesa por materiais se 
estabilizou. O crescimento anual 
das exportações de materiais da 
América Latina para a China, em-
bora ainda positivo, é o menor de 
todos os tempos.

“Assim que a economia da Chi-
na se reequilibrar, esperamos uma 
queda média no nível geral do 
PIB de 0,1 ponto percentual nos 
exportadores de commodities. Os 
países que exportam petróleo ou 
minerais como metais terão pior 
situação. Na Bolívia, Suriname e 
Venezuela, por exemplo, o PIB 
pode cair mais de 1 ponto percen-

EUA: carros 
aceleram 
produção 
industrial

A produção industrial nos Es-
tados Unidos aumentou 0,9% em 
julho, após subir 0,2% em junho. 
A produção da manufatura cres-
ceu 1,4%; cerca de metade do 
ganho na produção da fábrica é 
devido a um salto de 11,2% na 
fabricação de veículos motoriza-
dos e peças, à medida que vários 
fabricantes de veículos reduziram 
ou cancelaram suas paralisações 
típicas de julho.

Apesar do grande aumento no 
mês passado, as montagens de 
veículos continuaram sendo limi-
tadas por uma falta persistente de 
semicondutores; a produção de 
veículos motorizados e peças em 
julho foi cerca de 3,5% abaixo do 
pico em janeiro de 2021. A pro-
dução de utilitários diminuiu 2,1% 
em julho, enquanto o índice de 
mineração subiu 1,2%.

Talibã destaca 
que governará 
com suas 
regras e valores

Os afegãos terão suas próprias 
regras, seguindo os valores do 
Talibã. Dessa forma um porta-
-voz do grupo fundamentalista 
definiu como agirá o novo go-
verno. “Nós temos o direito de 
agir segundo nossos princípios 
religiosos, outros países têm re-
gras e abordagens diferentes, e 
os afegãos têm o direito de ter 
as próprias regras de acordo com 
nossos valores”, destacou Za-
bihullah Mujahid, de acordo com 
o site Opera Mundi.

O porta-voz ressaltou que o 
grupo não quer “ter problemas” 
com a comunidade internacional, 
declarando que os direitos das 
mulheres também serão assegu-
rados sob a Sharia, a lei islâmica. 
Mujahid classificou a atuação do 
Talibã como “libertação” do Afe-
ganistão, sendo motivo de “orgu-
lho para toda a nação”. 

Pesquisa realizada pelo The 
Trafalgar Group revela que 69% 
dos norte-americanos desapro-
vam a decisão do presidente Joe 
Biden de retirar as tropas do Afe-
ganistão; 23% aprovam. Entre os 
democratas, 48% desaprovam, 
enquanto 40% a avaliam como 
positiva. Entre republicanos, 89% 
rejeitam a gestão, e apenas 7% es-
tão satisfeitos. Página 3

tual, em função do impacto no se-
tor extrativo”, afirma no texto “O 
que o reequilíbrio da China signi-
fica para a América Latina”.

Os exportadores de produtos 
que não commodities provavel-
mente se beneficiarão. A mudan-
ça da China para a manufatura de 
alta tecnologia abre a porta para 
México, Argentina, Uruguai e 
países da América Central – que 

atualmente têm alguma vantagem 
comparativa nos setores de pro-
dução de bens, como eletrônicos, 
produtos químicos e têxteis – para 
preencher a lacuna criada pela re-
tirada da China desses setores.

Oportunidades adicionais resi-
dem nas exportações de serviços 
para a China, particularmente tu-
rismo, transporte e comunicações, 
afirmam Ding e Mano.

Crescimento de exportações de materiais perde ritmo

Rodrigues Pozzebom/ABr
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Augusto Pinho

Consciência é um 
termo de muitas 
dimensões. Pode-

mos distinguir a consciên-
cia moral, a consciência do 
corpo, a consciência histó-
rica, a consciência política, 
ambiental, religiosa e ainda 
outras dimensões. Tratare-
mos da consciência como 
elemento formador e inte-
grante da cidadania e, nesta 
acepção, a consciência tam-
bém se insere na Questão 
Nacional.

A consciência, assim 
compreendida, vive o pas-
sado, o presente e o futu-
ro, mas não é atemporal; 
ela tem a compreensão 
do que ocorre, qual sua 
origem e procura orientar 
o futuro. A consciência, 
pois, projeta-se temporal-
mente, planejando o por-
vir com base na memória 
e na ação presente.

A consciência na ci-
dadania inclui elementos 
cognitivos (onde não fal-
tam as emoções), instin-
tivos, valores sociais e in-
dividuais, experiências e 
ações. Na construção da 
cidadania, a consciência é 
um saber crítico, em con-
sonância com a sociedade 
e seu tempo, onde estão 
presentes os ambientes fí-
sico e cultural.

Consciência é também a 
plataforma de onde se vê o 
mundo, como afirmou o ge-
ógrafo e intérprete do Bra-
sil, Milton Santos, “o papel 
do lugar é determinante”, é 
“um espaço vivido de expe-
riência sempre renovada, o 
que permite a reavaliação 
das heranças e a indagação 
sobre o presente e o futu-
ro” (Milton Santos, Por uma 
outra globalização, Editora 
Record, RJ e SP, 2017, 27ª 
edição).

E a consciência também 
tem a força da filosofia, do 
pensamento abrangente so-
bre o qual Milton Santos, na 
mesma obra, reflete: “Dos 
mesmos materiais existen-
tes, tanto é possível conti-
nuar a fazer do planeta um 
inferno, conforme no Brasil 

estamos assistindo, como 
também é viável realizar o 
seu contrário”.

O pedagogo ucraniano 
Vassili Sukhomlinski (1918-
1970), no artigo de 1965, 
“Conversa com um jovem 
diretor”, escreve que as pa-
lavras, quando não tem cor-
respondência com as ações, 
são “meramente demagógi-
cas” (in Pensamento Pedagó-
gico, Livros Horizonte, Lis-
boa, 1978).

Não trataremos aqui do 
desfazimento do Brasil, do 
aviltamento das instituições 
nacionais, da sujeição da Pe-
trobras, da Embraer, da Ele-
trobras, dos Correios aos 
interesses estrangeiros dos 
capitais financeiros, nem do 
ignorar a diversificada e ri-
ca música e a arte popular 
brasileira, nem mesmo dos 
arrojos arquitetônicos e das 
nossas importantes desco-
bertas científicas. Mas esta-
remos tratando de tudo isso 
ao discorrer sobre a forma-
ção da consciência, parte 
integrante e fundamental 
da construção da cidadania, 
pois a consciência abarca a 
Questão Nacional.

Recordando: a constru-
ção da cidadania não se dá 
por um artigo constitucio-
nal, mas pela ação efetiva e 
permanente nas três áreas 
formadoras: a existência, 
a consciência e a vocaliza-
ção; além da garantia dos 
direitos e dos instrumentos 
organizacionais para efetiva 
participação nas decisões 
políticas e administrativas e 
na fiscalização do poder.

A existência é aquela que 
trata da vida, da saúde, da 
moradia e do bem-estar fí-
sico do brasileiro; a vocali-
zação é a que lhe permite 
expor, sem restrições de 
qualquer espécie, seu pen-
samento, seus desejos, suas 
queixas, suas propostas.

Na consciência estão os 
letramentos, isto é, as cha-

ves que possibilitam a en-
trada no mundo dos conhe-
cimentos, dos idiomas, das 
ciências, das tecnologias, 
das artes, da natureza e do 
humano. Estão os saberes, 
que se transmitem e enri-
quecem de geração em ge-
ração, da convivência e dos 
relacionamentos.

Reside, então, na consci-
ência, o seu entendimento 
do ser humano, como ele 
trata seus compatriotas e 
os seres humanos em geral. 
Na consciência está a raiz 
da humanidade e da soli-
dariedade, do respeito às 
diferenças, da aceitação do 
outro.

Reside aqui uma inade-
quação de movimentos 
identitários que os financis-
tas, as instituições coloniza-
doras patrocinam e neles in-
vestem. Pois será a mulher 
menos ou mais humana do 
que o homem ou os ho-
mossexuais? Será a cor da 
pele um diferencial para as 
pessoas? Os identitarismos 
pós-modernos, enquanto 
movimentos desvinculados 
da questão nacional, estão 
sendo instrumentalizados 
para os segregacionismos, 
para ideologias excluden-
tes, como os movimentos 
políticos que quiseram, no 
passado, separar parcelas 
do território brasileiro em 
nome da independência. 
Haverá outra razão para 
que o megafinancista Geor-
ge Soros destine bilhões de 
dólares estadunidenses para 
estes movimentos?

Identitários querem sec-
ção e confronto; nacionalis-
tas a união, a solidariedade. 
No mundo pós 1990, as tro-
pas de ocupação dos Impé-
rios ou da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte 
(Otan) foram substituídas 
pelos dirigentes do Banco 
Mundial e do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI).

O Brasil, seu território, 
suas riquezas, sua história 
é, sem dúvida, o letramen-
to básico na consciência, 
construtora da cidadania. 
E quanto podemos, neste 
conjunto e diante de nossos 
olhos, aprender e refletir 
com as edificações, a geo-
grafia, as plantas e árvores, 

nossos sedimentos e ro-
chas?

E não será apenas um 
saber livresco, meramente 
intelectual, é um saber que 
se constrói no ver, no sentir 
e no fazer. A interação do 
homem com o meio em que 
vive, urbano ou rural, está 
na base da consciência.

A consciência é, assim, 
um processo construtivo a 
partir do distrito, do muni-
cípio, da unidade político-
-administrativa nacional 
onde vive o cidadão, desde 
a tenra idade, como ensina 
Milton Santos.

Há quem conteste es-
ta percepção da ênfase no 
meio, no local da existência, 
por entender que acaba por 
afastar o cidadão da com-
preensão nacional.

Respondemos lembran-
do as centenas de elemen-
tos que interagem no con-
dicionamento humano, 
distintos nas intensidades, 
nas continuidades, nas co-
nexões sistêmicas. Se edu-
car é mais do que ensinar, 
conscientizar é dar ao parti-
cular sua universalidade, é já 
ver, no primeiro núcleo de 
convivialidade, a formação 
da Pátria.

A vida cidadã está centra-
da numa atividade produti-
va. E esta atividade não for-
nece apenas bens ou presta 
serviços, ela também cria e 
encanta. Acaso um músico 
não nos oferece momentos 
de enorme prazer e eleva-
ção espiritual com o que in-
venta ou expõe?

Todo este conjunto de 
troca, natureza e homem, 
uns com os outros, constitui 
elementos de cidadania. E 
entendemos que não haverá 
democracia se não houver 
cidadania, como sem cons-
ciência não há cidadania.

Na verdade, a luta por 
um fim exige a compreen-
são dos meios. Sem condi-
ção de existir, uma pessoa 
não terá consciência, sem 

consciência não vocalizará 
suas razões, e sem a Nação 
Soberana, que garanta a efe-
tiva cidadania de seus habi-
tantes, nada permanecerá 
de pé.

Portanto, ao tratar da 
consciência, tratamos tam-
bém dos outros elementos 
construtores da cidadania e 
tendo como pressuposto a 
existência da Soberania Na-
cional.

Este conjunto é um to-
do indispensável a garantir 
todas as demandas da so-
ciedade. Apenas a Nação 
Soberana, com população 
cidadã, participante, é capaz 
de buscar e implantar solu-
ções eficazes para a prote-
ção das pessoas e o desen-
volvimento, em todas as 
frentes, do País.

É dos maiores nomes 
da pedagogia brasileira e 
universal, Anísio Teixeira 
(1900-1971), que atuou no 
mundo em construção no 
mesmo período do ucrania-
no Sukhomlinski, quem nos 
ensina, em entrevista ao jor-
nal carioca Correio da Manhã 
(8/9/1964):

“A escola brasileira é que 
lhe irá ensinar a compreen-
der o Brasil, mostrar-lhe a 
sua evolução, apresentar-
-lhe a sua estrutura social 
em transformação, indican-
do-lhe os defeitos arcaicos 
e as qualidades novas em 
surgimento, dar-lhe cons-
ciência dos seus triunfos 
e dos seus característicos, 
com exaltação dos aspec-
tos originais – a sua de-
mocracia racial, por exem-
plo – e crítica aos defeitos 
maiores: a insensibilidade, 
por exemplo, para com a 
imensa parcela ainda de-
sintegrada da Nação – os 
analfabetos, os miseráveis, a 
população rural que vegeta 
por esse imenso país afora; 
o espírito de aproveitamen-
to, que o estado de pobreza 
gera e todos que sobem à 
tona e escapam à desgraça 
de ser no país apenas povo; 
a corrupção generalizada 
que é, mais do que tudo, 
manifestação da alienação 
de que o Brasil não é um 
bem comum, mas algo an-
tes apropriado por privile-
giados e hoje assaltado pe-

los que conseguem tomar 
um pouco das mãos de tais 
privilegiados e ganhar, deste 
modo, o direito de também 
explorá-lo em seu próprio 
benefício” (Anísio Teixeira, 
Educação no Brasil, Editora 
UFRJ, RJ, 2011, 4ª edição).

E, nesta mesma entre-
vista, acrescenta o Mestre, 
que será assassinado, pe-
los inimigos do Brasil, em 
11 de março de 1971: “Só 
a escola e uma escola ver-
dadeiramente de estudo e 
de conhecimento do Brasil 
poderá mostrar-nos o cami-
nho para esse imenso esfor-
ço de emancipação nacio-
nal. Tal escola não poderá 
ser a escola privada, mas a 
escola pública, pois só esta 
poderá vir a inspirar-se nes-
sa suprema missão pública, 
a de nacionalizar o Brasil”.

A consciência, como to-
dos os elementos da cons-
trução da cidadania, não 
convive com os privilégios 
concedidos às finanças, a 
destinação da metade do 
orçamento nacional para 
enriquecimento dos ban-
queiros e rentistas. Esta 
opção preferencial pelo 
mercado financeiro des-
trói a cidadania e a sobera-
nia nacional.

Nossa mais imediata e 
indispensável consciência 
é entender que o Brasil foi 
entregue ao capital financei-
ro apátrida, despoticamen-
te espoliador. Capital que 
corrompe, ilude, engana e 
falseia sem pudor, que in-
vade nosso cotidiano pe-
las comunicações oficiais e 
comerciais, redes virtuais, 
pagas e conduzidas desde o 
estrangeiro.

O compromisso de to-
dos que se coloquem na 
disputa política é relativo 
à soberania nacional e ao 
tratamento do capital finan-
ceiro, todo resto estará na 
dependência desta resposta, 
deste entendimento.

O nosso trabalho cida-
dão dará a dimensão da 
nossa consciência nacional.

Felipe Maruf  Quintas é doutorando 

em Ciência Política pela Universidade 

Federal Fluminense.

Pedro Augusto Pinho é administrador 

aposentado.
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Rio levaria 13 anos para 
recuperar parque industrial

A indústria (incluindo a extrativa) responde por quase 
25% da economia do Estado do Rio de Janeiro. Mas 

a situação já foi melhor: o Rio perdeu quase 20% de seu 
parque industrial nos últimos cinco anos, com fechamento de 
mais de 3 mil fábricas (sendo 160 médias e grandes) e perda 
de 100 mil postos de trabalho. Se o estado atraísse uma mé-
dia ou grande indústria por mês, levaria mais de 13 anos para 
recuperar seu parque fabril.

Pensando em mudar esse quadro e fortalecer a industri-
alização, surgiu a Rio Indústria (Associação de Indústrias do 
Rio de Janeiro), formada por um grupo de empresários que 
atuam no mercado há mais de 20 anos. A coluna conversou 
com Sérgio Duarte, empresário do setor alimentício, que 
lidera a entidade.

O fundador da indústria Chinezinho afirma que “o em-
presário fluminense é competente, mas não é competitivo”. 
Ele cita que, além do Custo Brasil, há o Custo RJ: o ICMS 
mais alto da Federação, o que leva a tarifas mais elevadas 
de energia, comunicações e combustíveis, para ficar em 3 
exemplos. “A tributação sobrecarrega o setor: a indústria de 
transformação é taxada em 47%.”

Para Duarte, é preciso que o Rio entre na competição fis-
cal. Não fala em guerra fiscal; aliás, a palavra que prefere para 
definir a atuação da Rio Indústria é “harmonia”. Com essa 
estratégia, tem procurado os Poderes – com boa recepção – 
para superar entraves que afastam a produção industrial das 
terras fluminenses. As conversas visam a suplantar questões 
gerais – como custo de produção, segurança, burocracia – a 
questões específicas de setores.

Sérgio Duarte cita o exemplo da produção de embalagens: 
o plástico é produzido no Rio, vendido a US$ 1, transformado 
fora do estado e volta na forma acabada a US$ 5.

Além do smartphone

O Tribunal de Contas da União (TCU) realiza nesta quarta-
feira sessão extraordinária para “apreciação definitiva do pro-
cesso relacionado à desestatização do 5G (TC 000.350/2021-4). 
A Corte de Contas avaliará os aspectos tecnológicos, financeiros, 
estratégicos e estruturais envolvidos no leilão.”

O TCU destaca benefícios da nova tecnologia, com gan-
hos de produtividade, competitividade e inclusão digital. Mas 
parece distante do que deveria ser a questão central, que é a 
definição de uma estratégia que insira o 5G em um projeto 
nacional.

A sessão será telepresencial e transmitida pelo canal do 
TCU no YouTube.

Guedes, o mongol

Os mongóis, ao dominar a China, aboliram tradição do 
concurso público para a seleção dos que comporiam o 
corpo burocrático do Império. Com a supressão dos exames, 
deixou-se de estudar os textos clássicos, e com isso declinou 
o conhecimento do chinês escrito, formador do caráter.

Rápidas

Bayard Boiteux vai entrevistar personagens de várias 
áreas de conhecimento toda semana, entre elas Ana Bota-
fogo (bailarina) e Margareth Dalcolmo (pesquisadora). 
Em youtube.com/channel/UCvy_3UhRKF_l1AiYd8aY-
OEA *** Mariana Kessel, médica dermatologista, fala so-
bre “Os desequilíbrios do microbioma cutâneo e a derma-
tite seborreica”, em seu Instagram, o @dramarianakessel 
*** A Icatu busca 80 profissionais de Tecnologia da Infor-
mação (TI). Inscrições em site.vagas.com.br/icatuseguros

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

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE
CNPJ/MF 10.939.209/0001.79

Edital de Convocação AGO. Ficam os Senhores associados do Instituto de 
Educação, Pesquisa e Gestão em Saúde (IEPEGES) convidados a se reuni-
rem em AGO, a ser realizada no dia 30/08/2021, às 10:00hs, na sede social 
do IEPEGES na Av. das Américas, nº 6205, sala 201, cidade e estado do Rio 
de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte: Ordem do Dia: (i) Apreciar o Re-
latório da administração e as contas da Diretoria relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2020; (ii) Apreciar as metas e diretrizes estipuladas pelo 
Conselho de Gestão. Informações Gerais: Os associados deverão apresentar 
na sede do IEPEGES, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antece-
dência, o documento de identidade e/ou documento societário pertinente que 
comprove a representação legal, com reconhecimento da firma do outorgante. 
RJ, 18/08/2021.  Hugo Tannus Furtado de Mendonça Filho - Presidente do Con-
selho de Gestão. Charles Souleyman Al Odeb - Diretor Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 03.2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de ma-
terial permanente e material de consumo para atender as demandas da
Secretaria de Obras na execução do Trabalho Técnico Social no Bairro
Eldorado, a fim de realizar o acompanhamento social da população
beneficiária do Trabalho Social e da Intervenção Física. PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 0042.2018.04. RETIRADA DO EDITAL:
http://www.queimados.rj.gov.br-avisos-licitacao ou na Prefeitu-
ra, Rua Hortência, 254 – Centro, das 09:00 às 12:00 horas e 14:00 às
16:00 horas, mediante a entrega de ( uma ) RESMA DE PAPEL A4 e
carimbo do CNPJ da Empresa. DATA / HORA: 01/09/2021 às 10:00 horas.

Filipe Martins Silva
Pregoeiro - CPLMSO

ÁGUAS DE NITERÓI S.A.
CNPJ nº 02.150.336/0001-66 - NIRE 33.3.0026182-6

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Hora, Data e Local: Às 
11h do dia 29/12/2020, na sede social, na R. Marquês do Paraná nº 110, 
Centro, Niterói/RJ. 2. Convocação e Publicação: Editais de convocação 
publicados no DOERJ, nos dias 18, 21, e 22/12/2020 nas páginas 05, 
04 e 10 respectivamente e no Jornal Monitor Mercantil, nos dias 18, 21 e 
22/12/2021 nas páginas 06, 03 e 04 respectivamente. 3. Mesa: Presidente: 
Felipe Pimentel Turon; Secretário: Leonardo das Chagas Righetto. 4. Or-
dem do Dia e Deliberações: Observados os impedimentos legais, foram 
tomadas as seguintes deliberações pelo acionista presente representando 
95% do capital social votante: 4.1. Aprovar o aumento do capital social da 
Cia em R$ 21.500.000,00, mediante capitalização de parte da reserva de 
retenção de lucros, no valor total de R$ 21.500.000,00, conforme balanço 
patrimonial da Cia levantado em 30/11/2020, passando o capital social de 
R$ 129.500.000,00 para R$ 151.000.000,00, sem emissão de novas ações; 
4.2. Em razão do aumento de capital social acima aprovado, o caput do art. 
5º, do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º - O 
Capital Social, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 151.000.000,00, 
dividido em 6.000 ações nominativas e sem valor nominal, sendo 2.000 
ações ordinárias e 4.000 ações preferenciais.” 5. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, 
sob a forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º da Lei das S/A, a qual 
foi lida, aprovada e assinada. 6. Presenças de Acionistas: Felipe Pimentel 
Turon, Presidente; Leonardo das Chagas Righetto, Secretário. Saneamento 
Ambiental Águas do Brasil S/A, Acionista presente. Confere com o original 
lavrado em livro próprio. Niterói, 29/12/2020. Felipe Pimentel Turon - Presi-
dente; Leonardo das Chagas Righetto - Secretário. Jucerja nº 4056484 e 
data de 28/04/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA VARA CÍVEL REGIONAL

DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL DE INTIMAÇÃO, com o prazo de 20 (vinte) dias, extraído
da Ação Sumária (0003003-69.2007.8.19.0209) proposta por
Condomínio Moradas do Itanhangá Bloco 4 contra Cooperativa
Habitacional dos Sócios do Clube dos Subtenentes e Sargen-
tos do Exército – COOPHABS-CSSE, Cooperativa Habitacional
de Integração Social do Rio de Janeiro – CHIS-RIO, e, Coopera-
tiva Habitacional do Servidor Público – COHASEP.- O DR. MAR-
CELO NOBRE DE ALMEIDA, Juiz de Direito, FAZ SABER a todos
que o presente edital INTIMA COOPERATIVA HABITACIONAL DOS
SÓCIOS DO CLUBE DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DO
EXÉRCITO – COOPHABS-CSSE, COOPERATIVA HABITACIONAL
DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DO RIO DE JANEIRO – CHIS-RIO, e
COOPERATIVA HABITACIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO –
COHASEP, na pessoa de seus representantes legais, para ci-
ência das datas de 20.09.2021 e 23.09.2021, às 13:15 horas,
através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, da
Leiloeira Pública FABÍOLA PORTO PORTELLA, para a venda em
1º., e 2º. Leilão Online, respectivamente, do Apartamento 1503 -
Bloco 4, do edifício situado na Av. Projetada B (atual Av. São José
Maria Escrivã), nº 560, Itanhangá, Rio de Janeiro, RJ, penhorado
no supramencionado autos.- RJ, 22/07/2021.- Eu, Juliana dos
Santos Gomes, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo.
(as.) Marcelo Nobre de Almeida - Juiz de Direito.

Ruídos sobre contas 
públicas afetam preços?
Banco Central defende disciplina fiscal

O governo precisa 
passar mensagem 
forte sobre dis-

ciplina fiscal. A percepção 
é do presidente do Banco 
Central, Roberto Campos 
Neto, que participou nes-
ta terça-feira de um even-
to virtual promovido pelo 
Banco Bradesco. Numa 
justificativa para de eximir 
o governo na perda de con-
trole do processo inflacio-
nário, disse que os muitos 
ruídos que circulam no país 
sobre a sustentabilidade das 
contas públicas afetam os 
preços no mercado.

“Esse ruído recente em 
torno de o que vai ser o 
Bolsa Família acho que na 
verdade está gerando mui-
to barulho para os dados 
(fiscais) e reconheço que 
isso é um fato e que o go-
verno precisa passar uma 
mensagem forte sobre is-
so”, frisou o presidente do 

BC. Campos Neto disse 
que a leitura do mercado 
foi de que tanto a PEC dos 
Precatórios como a refor-
ma do Imposto de Ren-
da foram propostas para 
financiar um programa 
de transferência de renda 
mais robusto.

Em maio, o Ministério da 
Economia divulgou que a 
estimativa do resultado pri-
mário do Governo Central 
para 2021 caiu de déficit de 
R$ 286 bilhões (3,5% do 
PIB) para R$ 187,7 bilhões 
(2,2% do PIB). “A melhoria 
é explicada pelo bom de-
sempenho da receita, im-
pulsionado pela retomada 
do crescimento da econo-
mia, e pelo controle de des-
pesas”, informou a pasta na 
ocasião./

Com os dados da reava-
liação, o governo acredi-
tava em maio que haveria 
possibilidade de redução 

do bloqueio de R$ 4,8 bi-
lhões para os ministérios, 
montante que resulta do 
bloqueio original de R$ 
9,3 bilhões menos a pre-
visão atual de excesso em 
relação ao teto de gastos, 
de R$ 4,5 bilhões.

O montante de créditos 
extraordinários estimado 
para o ano subiu para R$ 
99,5 bilhões – um acrésci-
mo de R$ 11,7 bilhões re-
gistrado na avaliação do se-
gundo bimestre em relação 
à avaliação extemporânea 
de abril. Esses créditos de-
correm principalmente das 
medidas de combate aos 
danos da pandemia na ativi-
dade econômica.

Ambiente fiscal
Depois de dizer o que 

ele acha importante como 
mensagem por parte do go-
verno, Campos Neto teceu 
elogios. “O ambiente fiscal 
do país é melhor do que o 

que havia sido esperado no 
meio da crise de Covid-19”. 
Ele citou que os números 
mostram que o déficit pri-
mário neste ano ficará por 
volta de 1,7% do Produto 
Interno Bruto (PIB) e que 
para 2022, ano de eleições, 
“não será muito maior que 
zero”.

O presidente do BC con-
tou “ter sido informado 
em conversa recente com 
o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, que o déficit 
para o próximo ano ficará 
por volta de 0,3% a 0,4% 
do PIB”. “Mas não é isso 
que o mercado está pre-
cificando”, acredita. “Isso 
tem a ver com o fato de que 
muito dos novos projetos 
o mercado teve a percep-
ção que foram lançados de 
uma forma muito ligada à 
vontade do governo de ter 
um programa Bolsa Família 
melhor”, afirmou.

FGV: Economia recua 0,3% no segundo trimestre

O Monitor do PIB, 
da Fundação 
Getúlio Vargas 

(FGV) aponta, na análise 
da série dessazonalizada, 
retração de 0,3% na ativida-
de econômica no segundo 
trimestre de 2021, em com-
paração com o primeiro do 
ano e crescimento de 1,2% 
em junho, em comparação a 
maio. Na comparação inte-
ranual a economia cresceu 
12,1% no segundo trimes-
tre e 10,1% em junho.

“A economia apresentou 
retração de 0,3% no segun-
do trimestre comparado ao 
primeiro, evidenciando que 
houve certo otimismo com 
o resultado do primeiro tri-
mestre, mostrando que ainda 
há um longo caminho para 
a retomada mais robusta da 
economia,” afirma Claudio 
Considera, coordenador do 
Monitor do PIB-FGV.

Alguns institutos de esta-
tística internacionais estão 
analisando esses impactos e, 
por esta razão, além do ajus-
te sazonal habitual que con-
templa o período de janeiro 
de 2000 a junho de 2021, 
foi realizado adicionalmente 
o ajuste sazonal para 2020 e 
2021 considerando os fatores 
sazonais referentes a 2019 e o 
fator calendário corrente.

Os resultados mostram 
que, caso os fatores sazonais 
da série do PIB utilizados 
sejam aqueles do período de 
2000 até 2019, a taxa de va-
riação no segundo trimestre 
de 2021 seria de -0,32, pouco 
inferior a observada, consi-
derando todo o período de 
2000 até junho de 2021. A 
taxa de variação, em junho de 
2021, seria de 1,5%, superior 
à de 1,2% observada, consi-
derando todo o período de 
2000 até junho de 2021. Es-

ses resultados sugerem que 
as taxas ajustadas sazonal-
mente devem ser analisadas 
com cautela, pois a pandemia 
pode ter influenciado os fa-
tores sazonais, não apenas 
por razões econômicas como 
também estatísticas

A análise gráfica desagre-
gada dos componentes da 
demanda foi feita na série 
trimestral interanual por 
apresentar menor volatilida-
de do que as taxas mensais 
e aquelas ajustadas sazonal-
mente, permitindo melhor 
compreensão da trajetória 
de seus componentes.

O consumo das famílias 
cresceu 12,5% no segun-
do trimestre em compara-
ção ao mesmo período do 
ano passado. Pelo terceiro 
mês consecutivo, todos os 
componentes apresentaram 
crescimento, com destaque 
ao elevado crescimento de 

serviços (9,4%), produtos 
duráveis (48,4%) e semi-
duráveis (90,2%). Na série 
com ajuste sazonal o con-
sumo das famílias cresceu 
0,8% comparado com tri-
mestre anterior.

A formação bruta de 
capital fixo (FBCF) cres-
ceu 35,2% no segundo 
trimestre em comparação 
ao mesmo período do ano 
passado. O elevado cres-
cimento do componente 
de máquinas e equipamen-
tos (85,7%) segue sendo 
o principal responsável 
por esse desempenho sig-
nificativo. Isso se deveu, 
em grande parte, ao cres-
cimento de automóveis, 
caminhões e veículos au-
tomotores em geral. En-
tretanto, na taxa trimestral 
dessazonalizada contra o 
primeiro trimestre a FBCF 
retraiu 2,2%.
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‘O nosso planeta mudou’

“O nosso planeta mudou / ou foi a Terra que subiu 
/ ou o sol abaixou”. Assim começa a marcha 

enredo de 2001 do Maracatu Raposa, 25 minutos distante 
de São Luis (MA). O maracatu é o mais antigo ritmo afro-
-brasileiro, matriz de todos os outros. Contemporâneo, 
como neste caso.

Código vermelho  
para a Humanidade

Teve muita repercussão a recente divulgação, pela 
secretaria-geral da ONU, do relatório produzido pelo 
Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, o 
IPCC, criado em 1988, pelo Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente e pela Organização Meteorológica 
Mundial (OMM) com o objetivo de ensejar a formulação 
consistente de políticas públicas.

Segundo o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, 
o relatório é um código vermelho para a Humanidade. 
Guterres fez apelo a líderes de governos, das grandes 
corporações e à chamada sociedade civil para barrarem 
o aquecimento global; Guterres afirmou que o relatório 
do IPCC deve soar como uma sentença de morte para 
os combustíveis fósseis, antes que destruam o Planeta. 
O secretário-geral da ONU falou sobre os investimentos 
necessários no corte das emissões dos gases causadores 
do aquecimento para atingir a meta de limitar a aceleração 
do aquecimento a até 1,5ºC.

Junho na Floresta Amazônica

Amazônia bate o próprio recorde em focos de queima-
das dos últimos 14 anos, para o mês de junho. Segundo o 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), foram 
2.308 focos de calor. De maio para junho o incremento 
foi de 98%. Ah se fosse modalidade olímpica...

Junho no Cerrado

Junho no Cerrado também foi mês de destruição. No 
mês, foram registrados 4.181 focos, quase 2 mil focos a 
mais do que o registrado na Amazônia. O fogo no Cerra-
do em junho foi 58% maior em relação a maio, quando o 
Inpe detectou 2.649 focos de calor neste bioma.

Terra entra no cheque especial

O Dia da Sobrecarga corresponde ao dia em que a 
Humanidade ultrapassou a cota disponível para o uso de 
recursos regeneráveis do planeta. Neste ano, a Humanida-
de entrou no “cheque especial” do planeta. Quanto mais 
cedo, pior. Nesta velocidade, vamos precisar dos recursos 
que a Terra oferece e mais um tanto. Seria necessário 1,7 
planeta, se fosse possível.

2020 foi um ano especial. Dada a contração no consumo 
determinada pela pandemia e correspondentes medidas de 
profilaxia lockdown, distanciamento etc., o Dia da Sobrecar-
ga ocorreu em 22 de agosto. Hoje, a Humanidade consome 
aproximados 70% mais recursos do que o planeta é capaz 
de oferecer e regenerar em um ano. A continuidade do uso 
abusivo dos recursos implica na criação de uma dívida inter-
geracional, transferindo para as futuras gerações danos como, 
elevação do nível do mar, secas, incêndios etc., em uma esca-
la, que poderá se tornar impagável.

A ferramenta Dia da Sobrecarga foi criada em 2006, 
por uma parceria entre a Global Footprint Network 
(GFN) e o WWF. Considera dados sobre a oferta de 
recursos, tais como florestas ativas nas trocas de carbono, 
pastagens, terras de cultivo, pesqueiros, etc. Estes dados 
são confrontados com a demanda por recursos naturais, 
tal como a capacidade das florestas de absorver emissões 
de gases causadores do aquecimento na quantidade de-
mandada e regenerável por elas, dentro do ano.

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.

Eireli passa a ser SLU  
e cai burocracia para 
abertura de empresa
Na última quarta-

-feira, o Senado 
aprovou pro-

posta que prevê diversas 
medidas para simplificar a 
abertura de empresas e o 
seu funcionamento. A MP 
1.040/2021, que, após alte-
rações dos parlamentares, 
passou a tramitar como o 
Projeto de Lei de Conver-
são (PLV) n. 15/2021. En-
tre as mudanças propostas 
está a extinção das Empre-
sas Individuais de Respon-
sabilidade Limitada (Eire-
lis), que se transformarão 
em Sociedades Limitadas 
Unipessoais (SLU) inde-
pendentemente de qualquer 
requerimento do empresá-
rio no ato constitutivo da 
empresa. A mudança será 
disciplinada pelo Departa-
mento Nacional de Registro 
Empresarial e Integração 
(Drei).

De acordo com a ad-
vogada Deborah Toni, do 
Deborah Toni Advogados, 
a SLU é o mais novo for-
mato jurídico de sociedade, 
criada pela MP da Liberda-
de Econômica. “Essa nova 
estrutura empresarial traz 

algumas vantagens em rela-
ção aos modelos anteriores 
e diminui significativamente 
a burocracia que envolve a 
abertura de negócios indivi-
duais”.

Deborah destaca duas 
vantagens das SLUs em 
relação às Eirelis: a desne-
cessidade de um valor de 
capital social mínimo para a 
sua abertura, desobrigando 
o empreendedor a integrali-
zar valores tão altos no mo-
mento inicial da empresa; e 
a ausência de vedação para 
o empreendedor abrir mais 
de uma empresa nesse for-
mato.

“As SLUs são, portan-
to, bastante atraentes até 
mesmo por garantirem o 
resguardo do patrimônio 
do empresário, na medida 
em que a sua responsabi-
lidade é restrita ao capi-
tal integralizado. Assim, a 
iminente extinção das Ei-
relis não traria prejuízos 
aos empreendedores, ape-
nas benefícios”, ressalta a 
advogada.

Já o Sistema Nacional de 
Fomento (SNF) – que en-
volve bancos públicos, coo-

perativas de crédito, bancos 
de desenvolvimento e agên-
cias de fomento – foi res-
ponsável por 77,3% do to-
tal contratado na nova fase 
do Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas de 
Pequeno Porte (Pronampe), 
liderando os aportes dispo-
nibilizados a micro e pe-
quenas empresas (MPEs). 
O levantamento, realizado 
pela Associação Brasileira 
de Desenvolvimento (AB-
DE), revela que, dos R$ 
20 bilhões emprestados até 
o último dia 9, R$ 15,4 bi-
lhões foram operados pelo 
SNF.

“O programa é essencial 
para socorrer as micro e 
pequenas empresas na crise 
causada pela pandemia. As 
instituições financeiras de 
desenvolvimento estão tra-
balhando incansavelmente 
para atender a procura. O 
Sistema Nacional de Fo-
mento está muito bem es-
truturado, tem capilaridade, 
e está conseguindo alocar 
os recursos com dinamis-
mo”, destaca o presidente 
da ABDE, Sergio Gusmão 
Suchodolski.

Dentre os associados 
ABDE, o Banco do Brasil 
é a instituição com maior 
volume de contratações (R$ 
6,6 bilhões), seguido por Si-
coob (R$ 1,6 bilhão), Sicre-
di (R$ 1,5 bilhão) e BDMG 
(R$ 141 milhões).

Criado em 2020 para 
ajudar as micro e peque-
nas empresas a enfrentar 
a crise causada pela pan-
demia, o Pronampe em-
prestou R$ 37,5 bilhões 
no ano passado; 12 en-
tidades do SNF (Bade-
sul, Banco da Amazônia, 
Banco do Brasil, Banco 
Sicoob, Banrisul, BDMG, 
BNB, Caixa, Sicredi, Goi-
ásFomento, Banestes e 
Banese) operaram 78,5% 
do valor contratado, to-
talizando R$ 29,5 bilhões 
em garantias.

O programa foi retoma-
do no início de julho, com 
aporte de R$ 5 bilhões no 
Fundo Garantidor de Ope-
rações (FGO) para cobrir 
até 20% da carteira total de 
cada instituição. A estimati-
va é de disponibilizar pelo 
menos R$ 25 bilhões nesta 
fase.

Desigualdade: 9 mil despejos no  
país e vendas de ap de luxo crescem

O Brasil está cada 
vez mais desigual 
e a diferença de 

poder de compra vai defi-
nindo a estrutura econô-
mica geral. Prova disso é 
que, enquanto 9 mil famí-
lias são despejadas no país 
(450 só em Minas Gerais), 
segundo a Campanha Des-
pejo Zero, pesquisa da 
Brain Consultoria sobre 
o mercado imobiliário na 
Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH), 
referente ao primeiro se-
mestre de 2021 e cujos 
dados foram apresenta-
dos, nesta terça-feira, pe-
lo Sindicato da Indústria 
da Construção Civil no 
Estado de Minas Gerais 
(Sinduscon-MG), mostra 
que o crescimento das ven-
das de imóveis padrão luxo 
e alto luxo corresponderam 
a 17% do total das vendas 
superiores a R$ 1 milhão.

No primeiro semestre 
foram lançados 193 aparta-

mentos de R$ 1 milhão a R$ 
2 milhões e foram vendidos 
314. Ou seja, as vendas su-
peraram o número de lan-
çamentos de apartamentos 
de luxo e super luxo. Neste 
período as vendas de unida-
des acima de R$ 2 milhões 
totalizaram 130 enquanto 
os lançamentos alcançaram 
50 unidades.

Com o aumento das ven-
das, a RKM Engenharia vai 
lançar mais um empreendi-
mento de alto padrão, dessa 
vez no bairro Funcionários. 
“A RKM nasceu no Fun-
cionários e por isso, temos 
uma ligação muito forte 
com o bairro. Estamos an-
siosos para apresentar em 
breve nosso novo empreen-
dimento que será um marco 
para a RKM e para o bairro 
Funcionários. Com um va-
lor geral de vendas de 235 
milhões e geração de cerca 
de 150 novos empregos, o 
projeto possui plantas flexí-
veis de 207 e 243 m²”, afir-

ma o diretor financeiro da 
RKM Engenharia, Rodrigo 
Junqueira.

O sindicato informou 
ainda que foram vendidas 
5.007 unidades residenciais 
no primeiro semestre do 
ano, sendo 2.626 apenas 
em Belo Horizonte e Nova 
Lima. A pesquisa é feita no 
segmento residencial e con-
sidera apenas apartamentos 
novos.

A partir dos dados do 
Sinduscon, Junqueira reve-
la que as vendas de apar-
tamentos novos em Belo 
Horizonte e Nova Lima 
tiveram um crescimento 
de 46,62%; dado que colo-
ca o ano de 2021 como o 
melhor resultado histórico. 
“Mesmo com a pandemia, 
o setor da construção não 
parou um só dia. Tivemos 
muitos desafios, seguimos 
protocolos de segurança 
contra a Covid-19 e mostra-
mos a força e a importância 
da construção civil para o 

país continuar crescendo. 
O número de apartamentos 
novos vendidos consolida e 
amplia os planos da RKM 
para o segundo semestre, 
quando teremos um lança-
mento de alto luxo no bair-
ro Funcionários, em BH, e 
intensificaremos as obras 
do empreendimento Sere-
no, em Nova Lima”, afirma. 
Os resultados do mercado 
imobiliário da RMBH de-
monstram um aumento de 
vendas de 21,8% e, de lan-
çamentos, representa incre-
mento de 14,3% no 1º se-
mestre de 2021 em relação a 
igual período de 2020. 

Conforme dados do 
Caged, o número de tra-
balhadores na construção 
Civil passou de 124.887 
para 149.788 em junho 
deste ano, o que represen-
ta 24.901 novas vagas com 
carteira assinada no setor. 
Deste total, 80,28% foram 
abertas na cidade de Belo 
Horizonte.
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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.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2021

(SUMÁRIO DOS FATOS, ART. 130 § 1º DA LEI Nº 6404/76)
1. Data, hora e local: Aos 27 dias do mês de julho de 2021, às 09:00 horas, 
na sede da Companhia, localizada na Praça Leoni Ramos, nº 1, parte, Ni-
terói, RJ. 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de Editais 
de Convocação, conforme o disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, 
em decorrência de estar presente a acionista representando a totalidade 
do capital social, conforme indicado no Livro de Presença de Acionistas. 4. 
Mesa: Presidente: Carolina Farinas Pinheiro; Secretária: Maria Eduarda Fis-
cher Alcure. 5. Ordem do Dia: i) Aumento do capital social da Companhia, 
com a consequente modificação do artigo 5º do Estatuto Social da Compa-
nhia; e ii) Conversão da Companhia em subsidiária integral da Enel Brasil 
S.A., nos termos do art. 251, § 2º da Lei nº 6.404/76. 6. Deliberações: 6.1. 
Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, aprovar o aumento do capital social da 
Companhia, no montante de R$ 40.000.000,04 (quarenta milhões de reais e 
quatro centavos), passando dos atuais R$ 187.725.892,00 (cento e oitenta 
e sete milhões, setecentos e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e dois 
reais) para R$ 227.725.892,04 (duzentos e vinte e sete milhões, setecentos 
e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais e quatro centavos), 
mediante a emissão de 285.714.286 (duzentas e oitenta e cinco milhões, 
setecentas e quatorze mil, duzentas e oitenta e seis) novas ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,14 (qua-
torze centavos) cada, fixado com base no art. 170, § 1º da Lei nº 6.404/76, 
neste ato, totalmente subscrito pela única acionista, Enel Brasil S.A., sendo 
parte integralizado, mediante a capitalização de Adiantamento para Futuro 
Aumento de Capital - AFAC, no montante de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco 
milhões de reais), e o restante, no montante de R$ 15.000.000,04 (quinze 
milhões de reais e quatro centavos), a ser integralizado até dezembro de 
2021, em moeda corrente nacional, nos termos do Boletim de Subscrição, 
anexo à presente ata (Anexo I). 6.1.1 Em razão da deliberação acima, foi 
aprovada a modificação da redação do artigo 5º do Estatuto Social da Com-
panhia, que passará a vigorar da seguinte forma: “ARTIGO 5º - O capital 
social é de R$ 227.725.892,04 (duzentos e vinte e sete milhões, setecentos 
e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais e quatro centavos), to-
talmente subscrito e parcialmente integralizado, dividido em 1.618.131.653 
(um bilhão, seiscentas e dezoito milhões, cento e trinta e um mil, seiscentas 
e cinquenta e três) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, todas 
com direito de voto.” 6.2. Com relação ao item (ii) da Ordem do Dia, foi 
aprovada a conversão da Companhia em uma subsidiária integral da Enel 
Brasil S.A., tendo em vista a aquisição pela Enel Brasil S.A. da totalidade 
das ações da Companhia, em conformidade com o art. 251, §2º da Lei nº 
6.404/76. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos 
os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, de-
pois de lida e aprovada, foi assinada pela Presidente da Assembleia, Caroli-
na Farinas Pinheiro, pela Secretária da Assembleia, Maria Eduarda Fischer 
Alcure, e pela acionista presente, Enel Brasil S.A., representada por seu 
Diretor Administrativo, Financeiro e de Planejamento e Controle, Raffaele 
Enrico Grandi. Confere com o original lavrado em livro próprio. Niterói, 27 
de julho de 2021. Carolina Farinas Pinheiro - Presidente da Assembleia; 
Maria Eduarda Fischer Alcure - Secretária da Reunião. JUCERJA em 
13/08/2021 sob o nº 4330164. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

ENEL X BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 08.317.250/0001-61

NIRE 3330027950-4

REDE ÂNCORA RJ IMPORTADORA, EXPORTADORA 
E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS S.A. 

CNPJ/MF nº 09.017.015/0001-37
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 
A Rede Âncora RJ Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto 
Peças S.A., pelo seu Diretor Administrativo, convoca todos os Senhores 
Acionistas, para participarem da Assembleia Geral Ordinária e Extraordiná-
ria, que será realizada de forma presencial, no dia 26 de agosto de 2021, no 
Montblanc Apart Hotel Duque de Caxias, localizado na Rua Passos da Pátria, 
nº 105, Centro,  Duque de Caxias/RJ, CEP 25071-220, às 14:00 horas em 
primeira convocação ou às 14:30 horas em segunda e última convocação, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação das contas 
do exercício encerrado em 2019; 2) Aprovação das contas do exercício en-
cerrado em 2020; 3) Rerratificação do quadro consolidado de acionistas; 4) 
Rerratificação do capital social, com eventual alteração do estatuto social; 5) 
Alteração do estatuto social para inclusão do cargo de representante estadu-
al; 6) Eleger os Diretores e o representante estadual para o biênio 2022/2023 
e 7) Outros assuntos de interesse da Companhia. Rio de Janeiro/RJ, 17 de 
agosto de 2021. Flavio Leal Spinelli - Diretor Administrativo.

BHP tem o maior lucro anual  
em uma década, US$ 17,08 bi
Mineradora é dona da Samarco junto com a Vale

A maior mineradora 
do mundo a BHP 
Group - petrolífera 

anglo-australiana multina-
cional sediada em Melbour-
ne, Austrália – apresentou 
nesta terça-feira seu maior 
lucro anual em quase uma 
década e um dividendo re-
corde. O lucro básico da 
BHP no ano fiscal de 2021 
aumentou para US$ 17,08 
bilhões. A mineradora tam-
bém anunciou a saída de 
seus negócios de petróleo, 
avaliados em US$ 13 bi-
lhões. A mudança foi deno-
minada de uma “reformula-
ção de portfólio”. 

O grupo, que em 2020 
apurou receita de US$ 42,93 
bilhões, está em negociações 
para vender seus negócios de 
petróleo ao maior produtor 
independente de gás da Aus-
trália, o Woodside Petroleum 
Ltd, em transação que envol-

ve troca de ações, confirma-
ram as empresas na segunda-
feira (16).

A saída do petróleo, se-
gundo a empresa, retiraria 
apenas 5% dos lucros sub-
jacentes. Os ativos da BHP 
dobrariam a produção anu-
al da Woodside para 200 
milhões de barris de óleo 
equivalente.

A mineradora pagará 2 
dólares por ação como di-
videndo final, totalizando 
US$ 10,1 bilhões. “Isso ele-
va o pagamento total neste 
ano a 3,01 dólares por ação, 
ou US$ 15,2 bilhões”, citou 
a Reuters. O aumento dos 
preços do minério de ferro 
favoreceu os resultados da 
BHP. 

A BHP afirmou que está 
progredindo com seu pro-
jeto de potássio Jansen, no 
Canadá, e --em um golpe 
para a bolsa de valores de 

Londres-- revelou planos 
de acabar com sua estrutura 
acionária de listagem dupla, 
o que significa que deixará 
o índice britânico de blue-
chips FTSE100, do qual é a 
maior empresa.

A BHP tem ativos na 
Austrália, Golfo do México, 
Trinidad e Tobago e Argé-
lia –o qual analistas ava-
liam entre US$10 bilhões e 
US$17 bilhões.

Em 2013, a BHP era a 
maior empresa de minera-
ção do mundo em termos 
de receitas. A BHP Billiton 
foi criada em 2001 atra-
vés da fusão da australiana 
Broken Hill Proprietary 
Company Limited e da an-
glo-holandesa Billiton. 

Tragédia

Um grupo de credores 
da Samarco acusa a Vale e 

a australiana BHP, proprie-
tárias da empresa, de fazer 
manobras financeiras usan-
do a Fundação Renova, 
criada para pagar as indeni-
zações devidas pela Samar-
co por causa do desastre de 
Mariana (MG), em 2015.

Por causa das manobras, 
a Samarco, em recuperação 
judicial, teria de pagar qua-
se R$ 24 bilhões à Vale e à 
BHP, conforme informa-
ções divulgadas em junho 
deste ano. Esse valor re-
presenta metade da dívida 
total da Samarco. Segundo 
os credores, as duas donas 
da Samarco fizeram apor-
tes na empresa para que ela 
pudesse, por meio da fun-
dação, pagar as reparações. 
Agora cobram o dinheiro 
de volta. Elas também apa-
recem nos documentos da 
recuperação judicial como 
credores privilegiados.

Campos da Cessão 
Onerosa produziram 
mais em julho

Em julho, os campos 
da Cessão Onerosa 
tiveram recorde 

de produção de petróleo e 
gás natural, com um total 
de 921.741,68 barris de óleo 
equivalente por dia (boe/d, 
unidade usada para con-
verter um volume de gás 
natural com um volume de 
óleo, permitindo a soma de 
ambos), um aumento de 
6,23% na comparação com 
o mês anterior (867.662,76 
boe/d), informou nesta ter-
ça-feira a Agência Nacional 
de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP).

“Esses campos também 
tiveram a maior participa-
ção já registrada na pro-
dução nacional, represen-
tando 23,51% do total do 
país”, reportou a agência 
reguladora. A produção de 
petróleo foi de 740.887,63 
barris por dia (bbl/d) e a de 
gás natural, 28,753 milhões 
de metros cúbicos por dia 
(m³/d).  

Os campos do con-
trato de Cessão Onerosa 
que produzem atualmen-
te são Búzios, Atapu e Sul 
de Tupi. Em julho, Búzios 
foi o maior produtor, com 
710.831,62 boe/d, sendo 
569.648,36 bbl/d de pe-
tróleo e 22,446 milhões de 
m³/d. Esse campo também 
teve o maior poço produtor 
no mês, o poço 7-BUZ-10-
RJS, na plataforma P-75, 
com 67.280,07 boe/d. 

Atapu teve uma produção 
total de 142.095,69 boe/d, 
sendo 117.135,70 bbl/d de 
petróleo e 3,968 milhões de 
m³/d. A produção de Ata-
pu aumentou 27% em com-
paração ao mês anterior, 
impulsionada pelo aumento 

de produção da plataforma 
P-70. Já Sul de Tupi somou 
68.814,37 boe/d em julho, 
sendo 54.103,57 bbl/d de 
petróleo e 2,339 milhões de 
m³/d.  

A Cessão Onerosa é um 
regime de contratação di-
reta de áreas específicas 
de petróleo da União pa-
ra a Petrobras. A Lei n.º 
12.276/2010 concedeu à 
Petrobras o direito de ex-
trair até cinco bilhões de 
barris de boe de áreas não 
concedidas localizadas no 
Pré-sal, conforme detalha-
do no Contrato de Cessão 
Onerosa, firmado entre a 
União e a Petrobras.  

Tendo em vista a cons-
tatação da existência de 
volumes totais de petró-
leo recuperável excedentes 
a esse volume, em quatro 
campos petrolíferos con-
tratados sob esse contra-
to (Búzios, Atapu, Itapu e 
Sépia), o Conselho Nacio-
nal de Política Energética 
(CNPE) autorizou a ANP 
a licitar os volumes exce-
dentes.  

A Primeira Rodada de Li-
citações dos Volumes Exce-
dentes da Cessão Onerosa 
ocorreu em 2019, quando 
foram ofertados os direitos 
de exploração e produção 
sobre os volumes exceden-
tes de petróleo das quatro 
áreas, sendo arrematados 
Búzios e Itapu. Já a Segun-
da Rodada, na qual serão 
ofertados os direitos para 
Sépia e Atapu, está prevista 
para dezembro deste ano. A 
Petrobras manifestou inte-
resse em exercer o direito 
de preferência nas duas áre-
as, com percentual de 30% 
em cada uma.

Evento mostrará potencial 
das áreas da Oferta 
Permanente 

A Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) re-
alizará, em 23 de agosto, às 
14h30, o Workshop Técni-
co sobre Potencial Petrolí-
fero dos Blocos Explorató-
rios na Oferta Permanente.

Por ser uma modalidade 
licitatória contínua, a Ofer-
ta Permanente - implemen-
tada em 2017 - não dispõe 
dos seminários Técnico e 
Ambiental/Jurídico-fiscal 
realizados para as rodadas 
de licitações tradicionais. 
“Por isso, o evento tem o 
objetivo de apresentar às 
empresas interessadas as 
informações técnicas sobre 
os blocos exploratórios em 
oferta, seu potencial petro-
lífero e aspectos legais da 
licitação”, informou a ANP.

A Oferta Permanente 
consiste na oferta contínua 
de blocos exploratórios 
e áreas com acumulações 
marginais localizados em 
quaisquer bacias terrestres 
ou marítimas. A exceção 
são os blocos localizados 
no Polígono do Pré-sal, 

nas áreas estratégicas ou 
na Plataforma Continental 
além das 200 milhas náu-
ticas, bem como os auto-
rizados a compor a 17ª e a 
18ª Rodadas de Licitações. 
Dessa forma, as empresas, 
especialmente as que ainda 
não atuam no Brasil, têm a 
oportunidade de estudar es-
sas áreas sem a limitação de 
tempo que as rodadas tradi-
cionais proporcionam. 

As licitantes que atende-
rem a todos os requisitos de 
inscrição estabelecidos na 
seção 4 do edital terão sua 
solicitação considerada apta 
a ser julgada pela Comis-
são Especial de Licitação 
(CEL). Uma vez aprovada, 
as licitantes inscritas pode-
rão apresentar declaração 
de setores de interesse para 
quaisquer blocos ou áreas, 
desde que acompanhada 
por garantia de oferta.

 O evento será online, 
com transmissão pelo canal 
da ANP no Youtube (ht-
tps://www.youtube.com/
channel/UCBkxMlBBO-
WKqh1CxaLj321A).

Informe Anual de Fundos de Investimento Imobiliário

O Informe Anual de 
Fundos de Inves-
timento Imobiliá-

rio (FII) foi atualizado pela 
Superintendência de Super-
visão de Securitização da 
Comissão de Valores Mo-
biliários (SSE/CVM). “O 
ajuste no Sistema Fundos-
Net aprimora a divulgação 
da realização de transações 
que caracterizem situações 
de eventual conflito de in-
teresses”, disse a autarquia.

“Atualmente, o sistema 

FundosNet permite a divul-
gação da operação envol-
vendo conflito se divulga-
da simultaneamente a data 
da realização da assembleia 
que a aprovou. Apesar de 
mantida a obrigação de re-
alização da assembleia, com 
a modificação implementa-
da, o administrador do fun-
do poderá informar apenas 
as transações envolvendo 
potenciais conflitos, trazen-
do mais transparência ao 
mercado”, explicou o Supe-

rintendente da SSE, Bruno 
Gomes.

Mudanças

Foi retirada a obrigato-
riedade do preenchimento 
do campo “Data da as-
sembleia de autorização” 
no quadro “14. Em ofício 
circular, a CVM explicou 
que foi vedado ao admi-
nistrador, no exercício das 
funções de gestor do patri-
mônio do fundo e utilizan-

do os recursos do fundo, 
ressalvada a hipótese de 
aprovação em assembleia 
geral nos termos do art. 
34, realizar operações do 
fundo quando caracteriza-
da situação de conflito de 
interesses entre o fundo e 
o administrador, gestor ou 
consultor especializado, 
entre o fundo e os cotis-
tas mencionados, entre o 
fundo e o representante de 
cotistas ou entre o fundo e 
o empreendedor. 
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ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A 
C.N.P.J. N.º 33.373.325/0001-79 - N.I.R.E. N.º 3330002568.5

Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em dezesseis de julho de 
dois mil e vinte e um. Aos dezesseis dias do mês de Julho do ano de dois mil e 
vinte e um, às dez horas, na Avenida Itaoca, 1.713 - Inhaúma, local de sua Sede, 
nesta Cidade, reuniram-se em Assembleias Gerais, os acionistas de Araujo Abreu 
Engenharia S/A, representando 100,00% (cem por cento) do Capital Social com 
direito a voto, conforme se comprova através das assinaturas apostas no “Livro de 
Presença de Acionistas”, convocados que foram por cartas convite datadas de oito 
de julho de dois mil e vinte um. Assumindo a presidência dos trabalhos, por aclama-
ção dos presentes, o Sr. Francisco José Gonçalves de Abreu, convidou a mim 
Frederico Daher da Silva Abreu, para secretário, ficando assim constituída a mesa. 
Em seguida o Sr, Presidente declarou instalada a Assembleia e dando início aos 
trabalhos, esclareceu que, conforme prévio conhecimento dos Srs. Acionistas, atra-
vés de cartas convite, a presente Assembleia tinha por objetivo deliberar sobre a 
seguinte Matéria: A) Inclusão das novas atividades de Manutenção e reparação de 
aparelhos eletromédicos e eletro terapêuticos e equipamentos de irradiação (CNAE 
3312-1/03), Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral 
não especificados anteriormente (CNAE 3314-7/10) e (CNAE 8129-0/00) Atividades 
de limpeza não especificadas anteriormente; e B) Assuntos Gerais. Terminada a lei-
tura das matérias, foram as mesmas submetidas peto Sr. Presidente a discussão e 
votação, tendo pela ordem, sido examinado o item “A”, que trata da alteração do 
Artigo 2o do Estatuto Social, tendo sido aprovada sem reservas ou ressalvas e que 
passa a vigorar com a seguinte e nova redação: Artigo 2º - O Objeto Social será 
o exercício das atividades de: 1) Elaboração de Projetos, Execução e Manuten-
ção de Instalações Elétricas, Eletrônicas, Eletromecânicas, Hidráulicas, Sanitárias, 
Prevenção e Combate a Incêndio, Gás, Telecomunicações, Ventilação, Exaustão, 
Ar Condicionado e Automação; 2) Elaboração de Projetos, Nacionalização e Fabri-
cação de Equipamentos, Placas Processadoras, Dispositivos Eletroeletrònicos, Ele-
mentos de Sistemas, Centrais de Processamento de Informações e Controladores 
Lógicos Programáveis, com a consequente importação e exportação de materiais e 
serviços; 3) Execução e Gerenciamento de Serviços de Administração Predial em 
Instalações Residenciais, Comerciais e Industriais; 4) Revenda de Imóveis Novos e 
Usados; 5) Construção Civil; 6) Fornecimentos de Serviços Combinados de Apoio e 
Conservação, Limpeza, Manutenção, Telemarketing, Disposição de Lixo, Zeladoria, 
Portaria e Recepção de Prédios; 7) Prestação de Serviços de Almoxarifado, Arruma-
ção e Controle de Estoque, Inventário de Bens e Estoques; 8) Prestação de Serviços 
de Jardinagem, Paisagismo, Limpeza e Manutenção de Jardins e Áreas Verdes; 
9) Prestação de Serviços de Seleção e Agenciamento de Mão de Obra; 10) Pres-
tação de Serviços de Brigada de incêndio de Empresa Privada; 11) Fornecimento 
de Mão de Obra a Empresas Clientes, por tempo determinado; 12) Manutenção e 
reparação de aparelhos médicos e hospitalares; 13) Manutenção e reparação de 
balanças, básculas e máquinas de fatiar; 14) Atividades de limpeza e de tratamen-
to de piscinas, chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e 
de refrigeração de ar, máquinas industriais, trens, ônibus, embarcações, interior de 
tanques marítimos, ruas, caixas de água e caixas de gordura, ambientes industriais. 
Passando para o item “B” que trata de Assuntos Gerais, tendo oferecido a palavra a 
quem dela quisesse fazer uso e como não houvesse manifestação dos presentes, o 
Sr. Presidente encerrou o item sobre Assuntos Gerais das matérias extraordinárias. 
Apreciadas, discutidas, examinadas e aprovadas as matérias extraordinárias e nada 
mais havendo a tratar, foi a presente Assembleia suspensa pelo tempo necessário 
a lavratura desta ATA, após o que, reaberta a sessão, foi a mesma lida e achada 
conforme, sendo assinada por todos os Acionistas presentes e extraída em uma 
via de igual teor e forma, para um só efeito legal. Declaramos ser a presente cópia 
fiel transcrita do livro próprio. Rio de Janeiro, 16 de julho de 2021. Francisco José 
Gonçalves de Abreu - Presidente da Assembleia. Frederico Daher da Silva Abreu - 
Secretário. Acionistas: Araújo Abreu Empreendimentos e Participações Eireli 
- Representada por seu titular Francisco José Gonçalves de Abreu. Josemar Lúcio 
de Ávila. Frederico Daher da Silva Abreu. Fernanda Daher da Silva Abreu. Eugênio 
Daher da Silva Abreu.
“Estatuto Social da Araujo Abreu Engenharia S/A.” Modificado através da apro-
vação na Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em dezesseis de 
julho de dois mil e vinte e um. Capítulo I - Da Denominação, Sede, Foro, Dura-
ção e Objeto Social. Artigo 1º - Denominação. Araújo Abreu Engenharia S/A, que 
se rege por este Estatuto Social e pela legislação aplicável. Artigo 2º - O Objeto So-
cial será o exercício das atividades de: 1) Elaboração de Projetos, Execução e Manu-
tenção de Instalações Elétricas, Eletrônicas, Eletromecânicas, Hidráulicas, Sanitá-
rias, Prevenção e Combate a incêndio, Gás, Telecomunicações, Ventilação, 
Exaustão, Ar Condicionado e Automação; 2) Elaboração de Projetos, Nacionaliza-
ção e Fabricação de Equipamentos, Placas Processadoras, Dispositivos Eletroele-
trônicos, Elementos de Sistemas, Centrais de Processamento de Informações e 
Controladores Lógicos Programáveis, com a consequente importação e exportação 
de materiais e serviços; 3) Execução e Gerenciamento de Serviços de Administração 
Predial em Instalações Residenciais, Comerciais e Industriais; 4) Revenda de Imó-
veis Novos e Usados; 5) Construção Civil; 6) Fornecimentos de Serviços Combina-
dos de Apoio e Conservação, Limpeza, Manutenção, Telemarketíng, Disposição de 
Lixo, Zeladoria, Portaria e Recepção de Prédios; 7) Prestação de Serviços de Almo-
xarifado, Arrumação e Controle de Estoque, Inventário de Bens e Estoques; 8) Pres-
tação de Serviços de Jardinagem, Paisagismo, Limpeza e Manutenção de Jardins e 
Áreas Verdes; 9) Prestação de Serviços de Seleção e Agenciamento de Mão de 
Obra; 10) Prestação de Serviços de Brigada de Incêndio de Empresa Privada;  
11) Fornecimento de Mão de Obra a Empresas Clientes, por tempo determinado;  
12) Manutenção e reparação de aparelhos médicos e hospitalares; 13) Manutenção 
e reparação de balanças, básculas e máquinas de fatiar; 14) Atividades de limpeza e 

cie tratamento de piscinas, chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de 
ventilação e de refrigeração de ar, máquinas industriais, trens, ônibus, embarcações, 
interior de tanques marítimos, ruas, caixas de água e caixas de gordura, ambientes 
industriais. §1º - E obrigação da Sociedade, interagindo com o seu Objeto Social, 
fazer cumprir a sua tarefa institucional de garantir qualidade na produção desses 
serviços assegurando a competitividade através da contínua inovação e da confiabi-
lidade dos vínculos institucionais internos e externos, especialmente com clientes, 
funcionários e fornecedores. §2º - A Sociedade poderá como Acionista ou Quotista 
participar do Capital Social de outras sociedades. Artigo 3º - A Sociedade tem Sede 
e Foro no Estado do Rio de Janeiro, a Avenida Itaóca, nº 1713 - Inhaúma - Rio de 
Janeiro - RJ., Filial no Estado de São Paulo, a Rua Coriolano, nº 2.000, Lapa - SP.; 
Filial no Distrito Federal, ADE, Conj. Nº 28, Lt 44 Águas Claras, Taquatinga - DF; Filial 
no Estado de Minas Gerais, a Av. Cel. José Dias Bicalho, nº1205, São José, Belo 
Horizonte - MG. E Escritórios estabelecidos no Estado do Espírito Santo, a Rua For-
tunato Ramos, nº 30 - Ed. Cima Center, SI 105/107 Santa Lúcia - Vitória - ES.; Estado 
do Amazonas, a Rua D. João de Souza Lima, nº 65 - São Jorge - Manaus - AM.; Es-
tado da Bahia, a Rua Doutor Ladislau Cavalcante, nº 213 - CEP 40.323-175, Salva-
dor - BA; Estado do Ceará, a Rua Uruburetama, nº 477 - Fortaleza CEP 60410-306 
Fortaleza - CE.; Estado do Maranhão, a Estrada da Vitória, nº 2202 - Monte Castelo 
São Luiz - MA.; Estado de Pernambuco, a Rua Aurora, nº295 - CEP 50930-050 Re-
cife - PE; e Estado do Paraná, a Rua Mamoré, nº 945 Mercês - CEP 80810-080 - Curi-
tiba - PR. § Único - A critério da Diretoria, a Sociedade poderá instalar, manter e ex-
tinguir Filiais e quaisquer outras dependências em todo o Território Nacional e no 
Exterior, fazendo inclusive os respectivos destaques da parte do Capital Social que 
se afigurem necessários. Artigo 4º - A Sociedade terá duração por prazo indetermi-
nado, encerrando suas atividades em consonância com as disposições Estatutárias 
e Legais. Capítulo II - Do Capital Social e das Ações. Artigo 5º - O Capital Social é 
de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões) dividido, em 22.000.000 (vinte e dois mi-
lhões) de Ações Ordinárias e Nominativas, não conversíveis em outras formas, indi-
visíveis em relação a Sociedade, de cujo montante é atribuído ao estabelecimento 
Sede - R$ 12.997.600,00 (doze milhões, novecentos e noventa e sete mil e seiscen-
tos reais); a Filial do Estado de São Paulo R$ 4,505.600,00 (quatro milhões, quinhen-
tos e cinco mil e seiscentos reais); a Filial do Dist. Federal - R$ 2.380,400,00 (dois 
milhões, trezentos e oitenta mil e quatrocentos reais); a Filial do Estado de Minas 
Gerais - R$ 2.116.400,00 (dois milhões, cento e dezesseis mil e quatrocentos reais). 
§ Único - A Sociedade poderá emitir certificados representativos de múltiplos de 
ações e ainda, provisoriamente, cautelas que as representem, observadas as pres-
crições Legais e Estatutárias pertinentes. Artigo 6º - E assegurado aos Acionistas, 
preferência na subscrição de novas ações, na proporção do número de ações 
que possuírem. § 1º - Os Acionistas terão o prazo de 30 (trinta) dias para o exercício 
do direito de preferência a subscrição de novas ações, contando tal prazo da data de 
publicação em órgão oficial da certidão de arquivamento da ata de deliberação auto-
rizativa de emissão e subscrição fornecida pela Junta Comercial. § 2o - A subscrição 
das ações, para integralização em bens ou créditos, dependerá da aprovação da 
Assembleia Geral. Artigo 7º - Cada ação nominativa conferirá ao seu titular, o direito 
a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais, ou direito ao voto múltiplo, nos 
casos e na forma prevista em lei. Artigo 8º - E necessária a aprovação de acionistas 
que representem no mínimo 55% (cinquenta e cinco por cento) das ações com direi-
to a voto para que o Capital Social, bem como o presente Estatuto, sejam modifica-
dos. Capítulo III - Das Assembléias Gerais. Artigo 9º - A Assembleia Geral reunir-
-se-á ordinariamente, nos quatro primeiros meses que se seguirem ao encerramento 
do exercício social sendo convocada e instalada de acordo com a Lei e este Estatuto, 
tendo poderes para decidir sobre todos os negócios relativos a Sociedade. Artigo 
10º - Sempre que necessário, a Assembleia Geral poderá ser convocada e instalada 
em caráter extraordinário, uma ou mais vezes em cada exercício, podendo se reali-
zar inclusive, concomitantemente com a Assembleia Geral Ordinária. Artigo 11º - As 
deliberações das Assembleias Gerais, ressalvadas as exceções previstas em Lei e 
dispositivos deste Estatuto, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se 
computando os votos em branco, e constarão de Ata lavrada em livro próprio. Artigo 
12º - A Assembleia Geral convocada e instalada na forma da Lei será realizada na 
Sede Social e presidida pelo Diretor ou pelo acionista aclamado na ocasião. Cabe ao 
Presidente da Assembleia, dentre os Acionistas e Diretores, presentes, a escolha do 
Secretário. Artigo 13º - Compete a Assembleia Geral, além das atribuições que lhe 
serão conferidas por Lei, solucionar todos os casos não previstos neste Estatuto ou 
na legislação pertinente. Artigo 14º - As pessoas presentes a Assembleia Geral de-
verão provar sua qualidade de Acionistas, na forma da Lei e após identificadas, assi-
narão o Livro de Presença. § Único - Os Acionistas, obedecidos os preceitos legais, 
poderão ser representados por procuradores que deverão apresentar os respectivos 
instrumentos de procuração na Sede Social, até o último dia útil anterior a data da 
Assembleia. Capítulo IV - Administração da Sociedade. Artigo 15º - A Administra-
ção da Sociedade será exercida por uma Diretoria Composta de no máximo 07 (sete) 
membros, sendo 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor Vice Presidente, 03 
(três) Diretores Executivos e 02 (dois) Diretores Técnicos. § 1º - Os membros da Di-
retoria, Acionistas ou não, obrigatoriamente residentes no País, serão eleitos pela 
Assembleia Geral paia cumprimento de mandato de 3 (três) anos, facultada a reelei-
ção, e serão investidos nos cargos mediante a assinatura do termo de posse no Livro 
de Atas da Diretoria. § 2º - A remuneração da Diretoria será fixada pela Assembleia 
que a eleger, tanto individualmente, quanto coletivamente. A Assembleia Geral pode-
rá majorar a remuneração da Diretoria independentemente do término do correspon-
dente mandato. § 3º - Os Diretores eleitos ficam dispensados de prestar caução em 
garantia de sua gestão. § 4º - Os Diretores permanecerão no exercício de seus man-
datos, mesmo após terminado o período para o qual foram eleitos, até a investidura 
dos novos Administradores. § 5º - No impedimento ou ausência temporária de qual-
quer Diretor, será ele substituído por um dos demais, conforme deliberação da Dire-

toria, lavrada em Ata no livro próprio e, no caso de vacância, será convocada Assem-
bleia Geral para eleição do substituto que exercerá o mandato até que se complete o 
prazo de gestão do substituído, sendo facultado a Assembleia deliberar que o cargo 
seja mantido vago. Artigo 16º - Incumbe a Diretoria, obrigatoriamente em conjunto 
de 02 (dois) diretores, Presidente, Vice Presidente ou diretores executivos, o exercí-
cio dos poderes e o desempenho das atribuições que a lei e o presente Estatuto lhe 
confere, de modo a assegurar o funcionamento regular da Sociedade, bem como, a 
realização do seu objetivo social, incluindo-se em tais poderes o de autorizar a one-
ração ou alienação de bens do ativo permanente da Sociedade. § Único - Aos 
membros da Diretoria é vedado exercer em nome da Sociedade, atividades que não 
se relacionem, com os objetivos sociais, tais como a prestação de avais, fianças, 
endossos, cauções e garantias em favor de terceiros, casos em que os respectivos 
instrumentos não produzirão quaisquer efeitos contra a Sociedade, salvo se expres-
samente autorizados por Assembleia Geral. Não se inclui nesta proibição a coobriga-
ção por aval ou fiança em quaisquer operações realizadas por empresas eventual-
mente coligadas ou subsidiarias. Artigo 17º - A Sociedade obrigar-se-á perante 
terceiros, independentemente de autorização da Assembleia Geral de Acionistas, 
mediante a assinatura obrigatoriamente em conjunto de 02 (dois) diretores, Presi-
dente, Vice Presidente ou diretores executivos. § 1º - Nos atos relativos a transações 
de qualquer espécie entre a Sociedade, seus Diretores, Acionistas e empresas coli-
gadas ou subsidiárias; emissão de documentos representativos de ações; coobriga-
ção por aval ou fiança; participação em outras sociedades e oneração ou alienação 
de bens imóveis, é obrigatória a assinatura em conjunto de 02 (dois) diretores, Presi-
dente, Vice Presidente ou diretores executivos ou de um Procurador quando assim 
for expressamente designado no respectivo mandato. § 2º - Nos atos relativos a 
contratação de obras e serviços e suas alterações; representação da Sociedade 
perante o poder público e em juízo; participação em concorrências públicas ou priva-
das e movimentação das contas de fundo de garantia por tempo de serviço, é obriga-
tória a assinatura em conjunto de 02 (dois) diretores, Presidente, Vice Presidente ou 
diretores executivos ou de um Procurador quando assim for expressamente desig-
nado no respectivo mandato. § 3º - A Sociedade poderá se fazer representar por 
Procuradores, observados os poderes contidos nos mandatos. § 4º - A constituição 
de procuradores incumbe a assinatura em conjunto de 02 (dois) diretores, Presiden-
te, Vice Presidente ou diretores executivos ou de um Procurador quando assim for 
expressamente designado no respectivo mandato. § 5º - Compete ainda a Diretoria 
convocar a Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses específicas previstas em 
Lei. Capítulo V - Do Conselho Fiscal. Artigo 18º - A Sociedade poderá ter um Con-
selho Fiscal composto de 3 (três) membros efetivos e de igual número de suplentes, 
obrigatoriamente residentes no País, que serão eleitos pela Assembleia Geral, ob-
servados os dispositivos, atribuições e poderes previstos em Lei. § 1º - Os membros 
do Conselho Fiscal poderão ser reeleitos. § 2º - O Conselho Fiscal funcionará de 
modo não permanente e será instalado pela Assembleia Geral a pedido dos Acionis-
tas, observadas as exigências legais pertinentes, quando então serão eleitos os seus 
membros. § 3º - A Assembleia Gerai fixará a remuneração do Conselho Fiscal quan-
do em funcionamento. Capítulo VI - Do Exercício Social. ARTIGO 19º - O Exercício 
Social corresponderá ao período, compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezem-
bro de cada ano, findo o qual serão elaboradas as Demonstrações Financeiras pre-
vistas em Lei. Artigo 20º - Dos Lucros Sociais apurados em cada exercício, serão 
feitas as seguintes deduções: A) 5% (cinco por cento) para a constituição da Reserva 
Legal, observando o limite fixado em Lei; B) 25% (vinte e cinco por cento) no mínimo 
para a distribuição de dividendos aos Acionistas, calculado sobre o Lucro Líquido do 
Exercício, deduzidas as reservas de que trata o artigo 202 da Lei nº 6.404/76, na 
proporção da participação no Capital Social da Sociedade, ou em percentuais dife-
rentes, devidamente aprovados em Ata de Assembleias dos Acionistas. C) O saldo 
remanescente terá a destinação que lhe der a Assembleia Geral. § Único - Conforme 
previsto no parágrafo 3º do artigo 202 da Lei 6.404/76, a Assembleia poderá deliberar 
a distribuição de dividendos inferior ao obrigatório ou a retenção de todo o Lucro. 
Artigo 21º - A Sociedade poderá levantar Balanços semestrais e com base em seus 
resultados, distribuir dividendos mediante a aprovação da Assembleia Geral. Artigo 
22º - Os dividendos atribuídos aos Acionistas não serão cumulativos, não renderão 
juros ou sofrerão correção monetária e serão postos a disposição na forma da Lei.  
§ Único - Os dividendos não reclamados no prazo de 2 (dois) anos a partir da data 
em que tenham sido postos a disposição do Acionista, prescreverão em favor da 
Sociedade. Capítulo VII - Das Disposições Gerais. Artigo 23º - Os acordos cele-
brados na forma da Lei entre Acionistas, somente terão validade se arquivados na 
Sede da Sociedade, a qual deverá observar os seus termos e prover para que sejam 
cumpridos. Artigo 24º - A Sociedade poderá a qualquer tempo, por deliberação da 
Assembleia Geral, promover a transformação do seu tipo jurídico. Artigo 25º - A So-
ciedade entrará em liquidação nos casos previstos em Lei. § Único - Ocorrendo a 
hipótese prevista neste artigo, a Assembleia de Acionistas estabelecerá a forma de 
liquidação e elegerá o Liquidante, fixando a respectiva remuneração, bem como, o 
Conselho Fiscal, para que sejam tomadas as providências necessárias. Artigo 26º 
- Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral de acordo 
com os dispositivos legais aplicáveis. A consolidação do Estatuto Social, foi apro-
vada unanimemente pelos Srs. Acionistas presentes, sendo assinada em uma via de 
igual teor e forma, para um só efeito legal. Declaramos ser a presente, cópia fiel 
transcrita do Livro próprio. Rio de Janeiro, 16 de julho de 2021. Francisco José Gon-
çalves de Abreu - Presidente de Assembleia. Frederico Daher da Silva Abreu - Secre-
tário. Acionistas: Araújo Abreu Empreendimentos e Participações Eireli - Re-
presentada por seu titular Francisco José Gonçalves de Abreu. Frederico Daher da 
Silva Abreu. Josemar Lúcio de Ávila. Fernanda Daher da Silva Abreu. Eugênio Daher 
da Silva Abreu. Jucerja nº 4321694, em 11/08/2021. Bernardo F. S. Berwanger -  
Secretário Geral.

AMETHYST SPE S.A. 
CNPJ: 08.619.661/0001-01 

CONCESSÃO DE AVERBAÇÃO 
AMETHYST SPE S.A. torna público que recebeu do Instituto Estadual do 
Ambiente - INEA, a AVERBAÇÃO AVB004606. Esta averbação da Licença 
Prévia LP Nº IN030953 foi emitida por decisão da Comissão Estadual de 
Controle Ambiental - CECA, em sua 996ª reunião, realizada em 13.07.2021, 
que resolveu tomar as medidas constantes da Deliberação CECA nº 6.486, 
de 13.07.2021, publicada no D.O de 19.07.2021; Fica prorrogado o prazo 
de validade da LP Nº IN030953 até 25/06/2022; na RODOVIA AMARAL 
PEIXOTO (RJ-106) - FAZENDA BOM JARDIM, município MARICÁ. 
Processo nº E-07/504584/2009. 

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N°01.2021
O Presidente no uso de suas atribuições legais, AVISA aos interessados
que a TOMADA DE PREÇOS No 01.2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO:
0410/2021/04, Contratação de empresa para realização de obra de cons-
trução de ponte sobre o Rio Camarim ligando as Ruas Teodoro e Camari
nos Bairros Ponte Preta e Eldorado, neste Município, FICA ADIADA para
o dia 03/09/2021, às 10h, conforme retificação realizada no Edital.

Filipe Martins Silva
Presidente

BNDES oferece participação  
em R$ 260 bi em projetos
Banco, como corretora, lança rede de investidores 

O Banco Nacional 
de Desenvolvi-
mento Econô-

mico e Social (BNDES) 
lançou na segunda-feira 
(16) a Rede de Investido-
res, uma ferramenta que 
vai conectar usuários com 
interesse em comum por 
projetos de infraestrutura 
e privatizações. Trata-se 
de mais uma iniciativa do 
BNDES Hub de Proje-
tos, plataforma que desde 
o ano passado já oferece 
ao mercado informações 
e oportunidades de inves-
timentos em projetos es-
truturados pelo banco. O 
BNDES afirma que detém 
a maior carteira de proje-
tos em concessão de infra-
estrutura, PPPs e privati-
zações no Brasil. São 120 
projetos e cerca de R$ 260 
bilhões em oportunidades 

de investimento.
A Hub de Projetos é a 

plataforma de internet que 
reúne informações sobre a 
carteira de projetos em es-
truturação pelo BNDES 
em diversos setores, com 
análises setoriais e conte-
údos relacionados. O Hub 
de Projetos, lançado em no-
vembro passado, também 
permite o contato entre 
potenciais interessados nos 
projetos para possível for-
mação de consórcios. 

Segundo o BNDES, a 
Rede de Investidores via-
biliza o contato, em sigilo, 
sem custo e sem intermedi-
ários, entre potenciais inves-
tidores locais e internacio-
nais e demais interessados 
na carteira que contempla 
projetos de infraestrutura 
econômica e socioambien-
tal, incluindo educação, flo-

restas, saúde, saneamento, 
portos, iluminação públi-
ca, rodovias, entre outros. 
Conforme o interesse dos 
participantes da rede social, 
é possível criar conexões 
e um match entre aqueles 
que desejam se envolver no 
mesmo empreendimento 
ou setor.

Fomentar parcerias

“A criação da Rede bus-
ca fomentar essas parce-
rias de forma a atrair no-
vos investidores para o 
país, além de ser um canal 
de contatos entre advo-
gados, consultores, enge-
nheiros, governos, entre 
outros interessados. Além 
disso, o Hub de Projetos 
também fornece aos usu-
ários informações atuali-
zadas sobre a carteira de 

projetos e acesso a relató-
rios mensais produzidos 
pela equipe de Relaciona-
mento com Investidores 
do BNDES”, explicou o 
banco de fomento. 

 “O BNDES busca atrair 
investimentos expressivos 
em projetos de infraestrutu-
ra e privatizações, algo fun-
damental para o desenvolvi-
mento do país nas próximas 
décadas. A Rede de Investi-
dores representa um avanço 
nesse sentido por possibili-
tar a conexão direta entre 
potenciais investidores”, 
destaca o diretor de Con-
cessões e Privatizações do 
BNDES, Fabio Abrahão.  

Para ingressar na Rede de 
Investidores, basta entrar 
no site Hub de Projetos do 
BNDES (hubdeprojetos.
bndes.gov.br)  e se cadas-
trar.

Investimento imobiliário 
da China sobe 12,7%  
de janeiro a julho

O investimento da 
China em desen-
volvimento imo-

biliário aumentou 12,7% 
ano a ano nos primeiros 
sete meses de 2021, mos-
traram os dados divulgados 
pelo Departamento Nacio-
nal de Estatísticas (DNE) 
esta semana.

Mas no mês de julho 
houve uma baixa, com os 
aumentos dos preços de 
moradias desacelerando 
em 70 grandes cidades, 
mostraram os dados ofi-
ciais Em comparação com 
o nível de 2019, o inves-
timento imobiliário subiu 
16,5%, fixando o cresci-
mento médio no período 
de janeiro a julho de 2020 
e 2021 em 8%.

O investimento em edi-
fícios residenciais cresceu 
14,9% ano a ano durante 
esses sete meses, de acor-
do com os dados do DNE. 
Em termos de área de piso, 

as vendas de imóveis co-
merciais aumentaram anu-
almente 21,5% para qua-
se 1,02 bilhões de metros 
quadrados. Em termos de 
valor, as vendas de mora-
dias comerciais subiram 
30,7%. O índice climático 
do desenvolvimento imobi-
liário compilado pelo DNE 
chegou a 100,98 pontos no 
mês passado.

Segundo a  Agência Xi-
nhua, a China continuou 
registrando um mercado 
imobiliário geralmente está-
vel em julho, com aumentos 
nos preços das casas em 70 
grandes cidades desacele-
rando, indicaram os dados 
separados da entidade. Os 
preços das novas moradias 
em quatro cidades de pri-
meiro nível - Beijing, Xan-
gai, Shenzhen e Guangzhou 
- aumentaram 0,4% mês 
a mês em julho, 0,3 ponto 
percentual a menos que em 
junho.
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