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PINTURAS DE
PICASSO EM LEILÃO
Obras de US$ 100 milhões  
pertencem a hotel de Las Vegas.  
Por Antonio Pietrobelli, página 4

O SEGMENTO FITNESS E 
A SUA RECUPERAÇÃO
Número de alunos ativos aumentou  
em 70% desde abril de 2020.  
Por Antonio Maganhotte Junior, página 2

O BRASIL E AS IDEIAS 
FORA DO LUGAR
Petróleo, ferro, cobre, lítio, soja, carne e 
açúcar; a guerra agora é aqui.  
Por Ranulfo Vidigal, página 2

Café amargo: 
demanda e 
clima elevarão 
preços em 40%

O preço do café que chega à 
mesa do consumidor deve aumen-
tar entre 35% e 40% até o fim de 
setembro. A estimativa é da Asso-
ciação Brasileira da Indústria de 
Café (Abic), que aponta uma série 
de fatores para explicar a iminen-
te alta do preço, como a queda da 
produtividade devido às condi-
ções climáticas adversas e a maior 
demanda do mercado externo.

“Este ano, há uma soma de 
fatores como não se via desde o 
início da década de 1990. O dólar 
está extremamente alto, o que, ao 
mesmo tempo que eleva os cus-
tos de produção, amplia a deman-
da externa [ao tornar o produto 
brasileiro financeiramente mais 
atraente]. Além disso, após co-
lhermos uma excelente safra em 
2020, a produção, que este ano já 
seria menor, foi prejudicada pela 
falta de chuvas e por sucessivas 
geadas”, disse à Agência Brasil o 
diretor-executivo da Abic, Celírio 
Inácio, apontando as condições 
climáticas como o principal fator 
para a redução da produção.

De acordo com o Centro de 
Estudos Avançados em Econo-
mia Aplicada (Cepea-USP), nessa 
terça-feira (17), a saca do café ará-
bica tipo 6 (entregue na cidade de 
São Paulo) estava sendo comer-
cializada a R$ 1.032,50. Há um 
ano, a mesma saca era vendida a 
R$ 566,51.

De acordo com a Companhia 
Nacional de Abastecimento (Co-
nab), a safra atual não deve ultra-
passar 48,8 milhões de sacas de 60 
kg de grãos., 22,6% inferior ao da 
temporada anterior.

China aperta cerco a super-ricos
Xi Jinping promete ajustar ‘rendas excessivas’

Durante a décima reunião 
do Comitê Central para 
Assuntos Financeiros e 

Econômicos da China, nesta ter-
ça-feira, o presidente Xi Jinping 
enfatizou os esforços para pro-
mover a prosperidade comum na 
busca de um desenvolvimento de 
alta qualidade e coordenar o tra-
balho de prevenção de grandes 
riscos financeiros.

O encontro destacou esforços 
sobre distribuição de renda: ex-
pandir o tamanho do grupo de 
renda média,  aumentar a renda 
dos grupos de baixa renda e proi-
bir renda ilícita para promover a 
equidade e justiça social. Nesse 

sentido, Xi prometeu “ajustar ren-
das excessivas”, mais um alerta 
aos super-ricos chineses.

O País tem adotado medidas 
para reduzir o poder das grandes 
companhias, especialmente da 
área de tecnologia. A Tencent, ao 
anunciar um aumento de lucros 
de 29% no segundo trimestre, 
aproveitou para dizer que expan-
dirá seus compromissos sociais e 
apertará o controle sobre o acesso 
de crianças a sua plataforma de jo-
gos e mídia social.

A reunião incentivou a criação 
de condições que sejam mais in-
clusivas e justas para que as pesso-
as tenham uma educação melhor 

e melhorem suas capacidades de 
desenvolvimento, bem como a 
criação de um ambiente de de-
senvolvimento que ofereça opor-
tunidades para que mais pessoas 
se tornem ricas. Enfatizou que a 
China deve melhorar a economia 
de mercado socialista, fortalecer o 
desenvolvimento equilibrado en-
tre as regiões e promover o desen-
volvimento coordenado entre as 
indústrias, segundo a agência de 
notícias Xinhua.

O Produto Interno Bruto (PIB) 
da China cresceu 12,7% ano a ano 
no primeiro semestre de 2021, e 
um total de 6,98 milhões de em-
pregos urbanos foram criados.

Maioria do Fed pensa em reduzir 
estímulos à economia ainda este ano
Ata do BC dos EUA ainda revela dúvidas

A maioria dos integrantes 
do Federal Reserve (Fed) 
dos EUA concordou que 

o banco central começaria a redu-
zir as compras de ativos este ano 
(tampering) se a economia evolu-
ísse amplamente como eles ante-
ciparam, de acordo com a ata da 
recente reunião de política do Fed 
divulgada nesta quarta-feira.

“Vários participantes comenta-
ram que as condições econômicas 
e financeiras provavelmente justi-
ficariam uma redução nos próxi-
mos meses”, disse o Fed na ata de 
sua reunião de 27 a 28 de julho. 
Mas vários outros membros indi-
caram que a redução era mais pro-
vável no início do próximo ano.

O Fed se comprometeu a man-

ter sua taxa básica de juros no nível 
recorde de quase zero, enquanto 
continua seu programa de com-
pra de ativos pelo menos ao rit-
mo atual de US$ 120 bilhões por 
mês (US$ 80 bilhões em títulos 
do Tesouro e US$ 40 bilhões em 
títulos lastreados em hipotecas) 
até que “progresso substancial” 
seja feito em emprego e inflação, 
informa a agência de notícias Xi-
nhua.

As minutas da última reunião 
do Federal Open Market Com-
mittee (Fomc, equivalente ao 
Copom) adicionam poucas no-
vidades em relação à postura de 
política monetária expressa no 
comunicado anterior, analisa Fe-
lipe Sichel, estrategista-chefe do 

Banco Digital Modalmais. O tre-
cho mais interessante da minuta 
refere-se à discussão sobre a pos-
sibilidade de redução no ritmo de 
compra de ativos, afirma Sichel.

“O comitê segue observando 
uma economia que avança impul-
sionada pela reabertura, o que ge-
ra as consequências macroeconô-
micas já mencionadas em outros 
documentos oficiais. O mercado 
de trabalho se recupera, mas há 
questões relacionadas à oferta 
pressionando salários”, explica. 
“Pelo lado da inflação, notam-se 
as tradicionais ponderações sobre 
a transitoriedade do choque atual. 
No entanto, repete-se também a 
possibilidade de os choques per-
durarem até o ano que vem.”

Presidente chinês destacou esforços para melhorar a distribuição de renda

Câmara aprova 
mudanças 
na geração 
distribuída

A Câmara dos Deputados 
aprovou o texto-base do projeto 
que estabelece uma transição para 
a cobrança de encargos e tarifas 
de uso dos sistemas de distribui-
ção por parte dos micro e mini-
geradores de energia elétrica. Foi 
aprovado o substitutivo do rela-
tor, deputado Lafayette de An-
drada (Republicanos-MG), para o 
Projeto de Lei 5829/19, apresen-
tado pelo deputado Silas Câmara 
(Republicanos-AM).

Até 2045, os micro e minige-
radores já existentes pagarão os 
componentes da tarifa somente 
sobre a diferença, se positiva, en-
tre o consumido e o gerado de 
forma alternativa e injetado na re-
de de distribuição. A regra valerá 
ainda para consumidores que pe-
direm acesso à distribuidora, por 
meio do Sistema de Compensa-
ção de Energia Elétrica (SCEE), 
em até 12 meses da publicação da 
futura lei. A matéria será enviada 
ao Senado, informa a Agência Câ-
mara.

Foi rejeitada emenda proposta 
pelo deputado Bohn Gass (PT-
-RS) que pretendia remeter ao Or-
çamento da União o custeio dos 
encargos tarifários, em vez de usar 
dinheiro da Conta de Desenvolvi-
mento Energético (CDE).

Chile alcança 
crescimento
de 18% no
2º trimestre

A economia chilena cresceu 
18,1% no segundo trimestre de 
2021, comparado ao mesmo perí-
odo do ano passado, o que equiva-
le ao maior avanço trimestral des-
de que há registros, informou o 
Banco Central nesta quarta-feira. 
O avanço recorde se deve à baixa 
base de comparação, devido aos 
impactos da pandemia em 2020.

A vacinação foi fundamental na 
recuperação. O País é um dos que 
aplicou mais vacinas, com 68,7% 
da população totalmente imuni-
zada, segundo Our World in Data 
(número de segunda-feira).

Em junho, O BC estimou que 
a economia chilena cresceria entre 
8,5% e 9,5% este ano. A Comis-
são Econômica para a América 
Latina e o Caribe (Cepal) estimou 
que a economia chilena terá um 
avanço de 8%.

Marcos Correa/PR
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O Brasil e as ideias fora do lugar O segmento 
fitness e a sua 
recuperação 
em alto estilo
Por Antonio  
      Maganhotte Junior

A pandemia de Covid-19 já du-
ra mais de um ano no Brasil, e 
entre determinações de suspen-

sões e reaberturas de atividades, diversos 
segmentos precisaram se reinventar para 
minimizar o impacto econômico. Um de-
les foi o fitness.

E apesar de períodos difíceis, hoje as 
notícias são bastante otimistas para este 
setor. Um estudo inédito que realizamos 
na Tecnofit buscou entender um pouco 
melhor desse cenário com nossos clien-
tes em todo Brasil. O resultado foi muito 
positivo: ao comparar o mês de abril de 
2020, quando a pandemia iniciava, com 
o mesmo mês de 2021, foi detectado um 
aumento de 176% em faturamento.

Ou seja, o que observamos é uma 
retomada otimista, até acelerada, da re-
ceita financeira destes espaços. O núme-
ro aponta – definitivamente – para um 
movimento que deve culminar na recu-
peração do que foi perdido em 2020 e 
até além do esperado. Outro dado que 
indica que o cenário do segmento está 
otimista é que o número de alunos ati-
vos no período analisado aumentou em 
70%, outro sinal de uma retomada gra-
dual do setor.

Todos esses números acabam nos 
mostrando uma percepção que está ca-
da vez mais aguçada entre a população. 
As academias, acima de tudo, são polos 
geradores de saúde. Praticar atividade 
física ajuda na promoção da saúde e na 
prevenção de comorbidades de alto risco 
da Covid-19, como obesidade, diabetes 
e hipertensão. As pessoas estão cientes 
disso e confiantes no trabalho que tem 
sido feito pelo segmento fitness de um 
modo geral, que segue à risca as medidas 
de saúde necessárias neste momento. 

Além de um movimento pontual, acre-
ditamos que esses números ainda nos 
mostram o caminho de uma retomada 
definitiva e cada vez mais acelerada. Sen-
do assim, os negócios precisam se pre-
parar para esse cenário positivo. Medidas 
de segurança já viraram obrigatórias há 
tempos, mas que tal também trazer mais 
incentivos aos alunos? Programas de fi-
delidade, pagamentos diversificados, 
atendimento diferenciado. São inúmeros 
os gatilhos que podem fazer a diferença 
neste momento tão importante de recu-
peração para o setor.

Portanto o momento é de otimismo, 
e acima de tudo, retomada. Ao que po-
demos ver, a recuperação do segmento 
fitness chegou. E será em grande estilo, 
com uma força muito maior do que antes 
da pandemia.

Antonio Maganhotte Junior é CEO da Tecnofit,  
sócio do Ebanx e Honey Island Capital.

Digitalização e automatização:  
questões de sobrevivência para PMEs

Por Ranulfo Vidigal

No mundo, as cinco 
posições estratégicas 
que definem a vanta-

gem relativa entre países são: 
a moeda conversível forte, que 
lastreia a finança internacional; 
o gasto/aparato militar de pon-
ta; o controle das comunica-
ções e do imaginário coletivo; 
o domínio das tecnologias mo-
dernas; e, finalmente, o acesso 
privilegiado às matérias primas 
básicas.

Vejamos como exemplo o 
caso concreto e recente do 
Afeganistão, país que produz 
lítio e papoula, donde se extrai 
ópio, cujo derivado é a morfina, 
bem como a heroína. Os ame-
ricanos gastaram US$ 1 trilhão 
para “democratizar” essa re-
gião, dinheiro onde apenas 2% 
chegou ao andar de baixo, e o 

restante “vitaminou” os lucros 
do complexo industrial militar 
dos EUA. O exército de Biden, 
derrotado, sai às pressas do 
campo de batalha. A América 
Latrina produz petróleo, miné-
rio de ferro, cobre, lítio, soja, 
carne e açúcar. A guerra agora 
é aqui, sacou?

Na terra da jabuticaba, o 
recente encaminhamento da 
fatiada Reforma Tributária 
acendeu o conflito de classes. 
O capital bancário não supor-
ta a hipótese de ver os gordos 
dividendos tributados. Aliás, 
no último trimestre os balanços 
das empresas negociadas na B3 
paulista cresceram 1.650% (!), 
em relação ao trimestre ante-
rior.

Até o ultraliberal ministro 
Paulo Guedes reconhece que os 
20 mil cidadãos super-ricos que 
receberam R$ 360 bilhões em 

dividendos em 2019, sem justi-
ficativa, boicotam a tramitação 
do projeto que tributa essa ma-
mata generalizada. No frigir dos 
ovos, o Fundo Público está em 
disputa, bem como seu manejo 
por parte do estamento político 
burocrático que não abre mão 
de seus privilégios, na forma de 
cargos, emendas, subsídios, re-
núncias fiscais, fundo partidário, 
remunerações e juros da dívida 
pública.

Os blocos no poder que se di-
gladiam, com vistas às eleições 
de 2022, têm, cada um, explicita 
suas prioridades, com base na 
representação de cada fração do 
capital nacional e internacional. 
A terceira via, representada pelo 
PSDB e pelo DEM, busca prio-
rizar a agenda do capital associa-
do, dos bancos internacionais, 
agronegócio exportador, mon-
tadoras e grandes mineradoras.

O Partido dos Trabalha-
dores resgata a versão key-
nesiana estatista para atrair 
a burguesia interna (estatais 
remanescentes, empreiteiras 
nacionais, industriais de bens 
não duráveis e bancos nacio-
nais). O PDT e Ciro Gomes 
buscam a retomada da in-
dustrialização, supondo uma 
ilusória divisão entre capital 
físico e capital fictício. E o 
Bolsonarismo tem como base 
o militarismo, o agronegócio 
e a burguesia compradora/
importadora de bens.

O jogo está na mesa senho-
res, façam suas apostas. Afinal, 
tudo flui. Nós descemos e não 
descemos pelo mesmo rio, nós 
próprios somos e não somos. 
Para o filósofo Heráclito, as 
aparências enganam.

Ranulfo Vidigal é economista.

Por Bernardo Arnaud

23 dias. Esse é o pe-
ríodo aproximado 
que as pequenas 

empresas brasileiras conseguem 
ficar fechadas e, ainda assim, 
com dinheiro suficiente para 
pagar as contas, de acordo com 
um levantamento do Sebrae. O 
número preocupa, já que pou-
cas empresas conseguem man-
ter um caixa saudável por pelo 
menos um mês para suportar 
impactos e externalidades, co-
mo a pandemia de Covid-19.

Ainda segundo o Sebrae, a 
pandemia alterou o funciona-
mento de 5,3 milhões de pe-
quenas empresas brasileiras, o 
equivalente a 31% do total. O 
número sobe para 10,1 milhões 
se olharmos para as que tiveram 
que interromper suas atividades 
temporariamente. Em 2020, vá-
rios comércios e pequenos esta-
belecimentos se viram obriga-
dos a fechar as portas – muitas 
vezes, para sempre, por não te-
rem tido meios para se manter.

No susto, muitos pequenos e 
médios empresários tiveram que 
mudar seus modelos de atuação. 
A Transformação Digital, que 
impactou grandes empresas nos 
últimos anos, bateu à porta das 
micros, pequenas e médias em-
presas.

Um estudo da Capterra e da 
Gartner indicou que 43% das 

companhias com até 250 cola-
boradores adotaram novas tec-
nologias para viabilizar o tra-
balho à distância e tentar evitar 
prejuízos. Temos acompanhado 
um movimento de digitalização 
intenso, não somente na comu-
nicação, como também nos pro-
cessos internos e de controle. 
Um bom exemplo disso são as 
finanças empresariais, passando 
por maior controle de estoques 
e de fluxo de caixa.

É comum (ainda) que MP-
MEs façam a gestão financeira 
e de estoque manualmente. O 
próprio Sebrae estima que 43% 
das MPMEs fazem o controle 
financeiro em papel. E modelos 
manuais aumentam a margem 
de erro. Digitalizar a gestão fi-
nanceira é, portanto, imprescin-
dível para conseguir controlar 
melhor os gastos e evitar que 
situações como a pandemia te-
nham impactos irreversíveis nos 
negócios, num primeiro passo 
de tentativa de prevenção de 
perdas.

Essa digitalização da gestão 
financeira, de estoques e de 
vendas permite que os empre-
endedores tenham visibilidade 
de tudo que entra e sai do cai-
xa de forma semiautomática ou 
automática – com grande redu-
ção de possíveis erros. É essa 
visão que permite projetar os 
mais diferentes cenários e, por 
consequência, preparar os ne-

gócios e tentar ajustar o fluxo 
de caixa para que eles se con-
cretizem.

Estimativas apontam que as 
MPMEs gastam em média 15 
horas por semana desempe-
nhando tarefas administrativo-
-financeiras. Quanto mais in-
formal e menos automatizado, 
maior é esse tempo, que pode 
muito bem ser reduzido, com 
ganhos visíveis de produtivida-
de. Plataformas que unifiquem 
agregação de dados, automati-
zação de processos bancários, 
de contas a pagar e a receber, 
além de preparo de relatórios 
de estoque, de vendas e fiscais, 
saem na frente nessa corrida 
da Transformação Digital das 
empresas no mundo.

Uma empresa é considerada 
financeiramente saudável quan-
do consegue equilibrar despesas 
e receitas, acumular reservas, ge-
renciar dívidas, planejar e priori-
zar gastos, além de administrar 
e se recuperar de choques de 
mercado. Para isso, quanto mais 
centralizado essa empresa tiver 
os seus processos operacionais 
e gerenciais, maior escalabilida-
de e maior velocidade de reação 
ela terá para ajustar o curso de 
sua atuação.

Plataformas de gestão finan-
ceira que entendam isso e que 
busquem ajudar os empreende-
dores em sua jornada, e não so-
mente os contadores – que não 

administram e nem gerenciam 
as empresas de seus clientes – 
terão lugar proeminente no co-
tidiano dos empresários como 
apoio para lidar com a instabili-
dade econômica.

A Transformação Digital, 
aliada à nova geração de plata-
formas de gestão operacional-
-financeira, veio para ficar. Num 
futuro próximo, ajudarão os 
empresários a gerir suas opera-
ções e comércios por meio de 
Inteligência Artificial, machine 
learning e comandos de voz, 
como se fossem um assistente 
virtual. Além de sugerir ações 
administrativas e comerciais 
para o crescimento e expansão 
dessas empresas, com respeito 
aos aspectos de meio ambiente, 
sociais e de governança, sigla 
ESG, em inglês.

Ficção científica? Não. Já 
existem iniciativas em startups 
brasileiras em todos esses sen-
tidos, sendo que 2021 mostrará 
novos campeões de tecnologia 
ao mercado. Quem se concen-
trar em melhorar e automatizar 
a jornada do empreendedor, seu 
acesso ao crédito, seu complian-
ce e suas vendas, sairá na frente. 
E ajudará diretamente na recu-
peração da economia brasileira, 
aumentando as chances de so-
brevivência de seus clientes.

Por Bernardo Arnaud é  
CTO da fintech OseuGestor.
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Gasolina acima de R$ 7 já é 
realidade, e chegará ao Rio

Gasolina comum acima de R$ 7 já é uma realidade no 
Brasil. O preço máximo, na coleta realizada entre 1º 

e 13 de agosto pela ANP, é de R$ 7,189, no Rio Grande 
do Sul. Não vai ser preciso muito tempo para que esse 
valor apareça no Rio de Janeiro: no mesmo levantamento, 
o litro na capital fluminense já batia em R$ 6,899. O preço 
médio do combustível no Brasil estava em R$ 5,864. No 
Rio, maior produtor de petróleo e maior ICMS do País, a 
média era de R$ 6,348.

A comparação com o ano passado ajuda a entender por 
que a inflação disparou. Em agosto de 2020, a gasolina 
comum era vendida a R$ 4,237 (preço médio Brasil) e R$ 
5,690 (máximo). Em um ano, aumento de pouco mais de 
38% (médio) e 26% (máximo).

No caso do gás de cozinha, o preço médio pulou de 
R$ 69,98 (agosto de 2020, Brasil) para R$ 93,32 – alta 
de quase 34%. O valor máximo saiu de R$ 115 para 
130 – aumento mais modesto, de 13%. Mas os fiscais 
da ANP não coletam os valores cobrados pelas milícias 
do Rio...

Direita, volver

Ives Gandra será o presidente de honra da Associa-
ção Brasileira de Juristas Conservadores (Abrajurc), que 
promete reunir, entre juízes, promotores, defensores e 
advogados, mais de 1.300 associados. A assembleia de 
criação será no próximo sábado, no Clube Militar.

Fundamentalismo

Detalhe interessante e emblemático: na coletiva de 
terça-feira, os talibãs tinham álcool gel na mesma mesa 
onde estavam os microfones. Ou seja, Bolsonaro é mais 
fundamentalista do que os talibãs.

Rápidas

Dia 23, o GEMAA promove uma série de 3 lives 
para celebrar os 20 anos da Lei de Cotas na Uerj. 
A transmissão será feita pelo canal youtube.com/
watch?v=038KvoGxntw *** A Parcelex, solução de 
compre agora, pague depois (buy now, pay later) no varejo 
digital, é uma das selecionadas para o boostLAB, do BTG 
Pactual *** A advogada Fernanda Teodoro, da Mandaliti 
Advogados, falará sobre “Controvérsias acerca do ITR”, 
nesta quinta, às 19h, no @geta.agro *** Neste sábado, 
10h, a editora Colli Books promove live sobre “Metodo-
logias ativas: utopia ou possibilidade na escola do século 
21?”, mediado pelas jornalistas e escritoras Isa Colli e Tais 
Faccioli. Em collibooks.com.br/lives *** A ClearSale está 
com mais de 60 vagas para estudantes universitários, com 
bolsas de até R$ 2.500. Inscrições até o final de agosto em 
bit.ly/37e0xaK *** Os advogados Carlos Martins Neto e 
Mauricio Moreira Menezes, sócios do Moreira Menezes, 
Martins Advogados, serão professores do primeiro módu-
lo do curso “Sociedades Anônimas” promovido pela 
Abrasca, que acontecerão de 30/8 a 3/9. Informações: 
bit.ly/2TVJmrk *** Nesta sexta-feira, às 9h, acontecerá o 
9° Seminário Jurídico Contábil da Fencom. Valter Lobato, 
sócio do escritório Sacha Calmon Misabel Derzi, falará 
sobre “Reforma Tributária – Impacto nas cooperativas e 
nas demais pessoas jurídicas constituídas por médicos”. 
Inscrições pelo email comunicacao@fencom.com.br *** 
A Associação Comercial do Rio (ACRJ) realizará a mesa-
redonda “Reforma tributária e impactos na saúde”, 24/8, 
às 11h. Informações: cecilia@acrj.org.br

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

JUÍZO DE DIREITO DA VIGÉSIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL
DA COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - 05 dias, extraído dos
autos da ação de cobrança proposta por CONDOMÍNIO DO
EDIFÍCIO PRINCESA CAROLINA em face de ALBERTO JOSÉ
D’ÁVILA (Processo nº 0407211-92.2015.8.19.0001). O Dr. JOSÉ
MAURICIO HELAYEL ISMAEL, Juiz de Direito, FAZ SABER aos
que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, especialmente a ALBERTO JOSÉ D’ÁVILA, 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$ 272.936,88, ou no dia 16/09/2021, no mesmo
horário e local, a quem mais der independente da avaliação, o
Apartamento 205, situado na Rua Maia Lacerda, nº 637 –
Estácio / RJ. Cf. o 7º Ofício do RI, o ref. imóvel, com direito a uma
vaga de garagem, encontra-se matriculado sob o nº 31558, em
nome de Alberto José D’Ávila, constando os seguintes gravames:
1) R-15: Penhora da 12ª VFP, extraída dos autos da ação de
execução fiscal, processo nº 0366909-84.2016.8.19.0001,
movida pelo Município do Rio de Janeiro; 2) R-16: Penhora
oriunda do presente feito. Débitos de IPTU: R$ 9.568, mais
acréscimos legais (2013 a 2021 - FRE: 1.966.279-0). Débitos
Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de
Incêndios: R$ 394,77 (2015 a 2019 Nº CBMERJ: 860075-1).
Débitos condominiais: R$ 136.050,71. A venda se dará livre e
desembaraçada, com a sub-rogação dos valores das dívidas,
em especiais as tributárias, no preço, na forma do artigo 908 do
CPC: os créditos que recaem sobre o bem, inclusive de natureza
propter rem, sub-rogam-se sobre o preço, observada a ordem
de preferência, atendendo-se ainda ao que consta no artigo 130,
parágrafo único do Código Tributário Nacional. 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. 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 do presente leilão. Caso o licitante vencedor
não honre com o pagamento, será apresentado o lance
imediatamente anterior e assim sucessivamente. Ficará
autorizada a possibilidade alternativa de promover, o interessado,
o pagamento inicial (e imediato) de 30% (trinta por cento) do
valor lançado, com a complementação no prazo de 15 dias. A
comissão do leiloeiro será de 5% sobre o valor da arrematação.
Caso após os inícios dos trabalhos do leiloeiro ocorra a remição
ou qualquer ato por conta do devedor ou credor que obste a
consumação da alienação em hasta pública, caberá o
pagamento de comissão no equivalente a 2,5% do valor da
avaliação por quem der causa (no caso de acordo, tal valor será
pro rata), sem prejuízo da reposição das despesas. – 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, 12/07/2021. Eu, Diego Abrantes Ferreira, Mat.
01-27417 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr.
José Mauricio Helayel Ismael - Juiz de Direito.

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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 
STOP TAXI COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI DO TIJOLINHO 

LTDA. - CNPJ 02.902.326/0001-30 – Nº NIRE 33.4.0003140-7.
O Presidente da STOP TAXI COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI 
DO TIJOLINHO LTDA, CNPJ 02.902.326/0001-30, com sede na Rua Pereira 
Nunes, 152, 3º andar, Vila Isabel, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.540-132, no uso 
das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca todos os seus coo-
perados para a Assembleia Geral Extraordinária conforme determina a Lei nº 
5.764/71, que será realizada na Rua Luís Barbosa nº 98, apto. 201, Vila Isabel, 
CEP 20560-010, Rio de Janeiro, RJ, no dia 16/08/2021, segunda-feira, às 13:00 
horas em primeira convocação com 2/3 dos cooperados, às 13:30 horas em 
segunda convocação com metade mais um dos cooperados, e em terceira e 
última convocação às 14:00 horas com no mínimo 10 cooperados, para delibe-
rarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Justificativa da não realização da AGO 
2021, referente ao exercício 2020. 2. Prestação de contas dos órgãos de admi-
nistração referente aos anos de 2018,2019 e 2020, acompanhada do parecer 
do Conselho Fiscal compreendendo: a) Relatório de gestão; b) Balanço; c) De-
monstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência 
das contribuições para cobertura das despesas da sociedade.  3. Destinação 
das sobras apuradas ou rateio das perdas. 4. Eleição para Conselho Fiscal. 5. 
Eleição Conselho de Ética e Disciplina. 6. Mudança de endereço. 7. Assuntos 
Gerais. Rio de Janeiro, 3 de agosto de 2021. Clovis Gonçalves Cardoso, CPF 
nº 935.948.957-34, Diretor-Presidente. Para efeito de quórum: 23 cooperados.

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.

Brasil: líder mundial em 
vazamento de cartões
Tentativas de fraudes aumentaram 54% em 2020

O Brasil está no to-
po do ranking de 
países em vaza-

mentos de dados de cartões, 
segundo dados da consulto-
ria Axur. Cerca de 45% dos 
cartões vazados em 2020 
foram brasileiros. De acor-
do com o estudo, a maioria 
das vítimas são mulheres 
da classe C na faixa de 39 
anos, com Ensino Médio 
completo. Lojas e empresas 
são a principal fonte das co-
branças fraudulentas, com 
44% dos casos relatados 
pelas vítimas. Na sequên-
cia, aparecem bancos e fi-
nanceiras (26%) e serviços 
de TV por assinatura e/ou 
internet (24%). Com menor 
frequência, telefonia fixa ou 
móvel (9%) e serviços de 
luz (6%) e água (3%) tam-
bém são reportados.

Em 2020, o volume de 
tentativas de fraudes no co-
mércio eletrônico no Bra-
sil aumentou quase 54% 
na comparação com 2019, 
segundo dados da Clearsale. 
Considerando segmentos 
como comércio eletrônico, 
mercado financeiro, teleco-
municações, entre outros, 
foram analisados 106 bi-
lhões de transações digitais, 
identificou 3,5 milhões de 
tentativas de fraude.

Perfil das fraudes

A pesquisa da Clearsale 

também mostra em quais 
dias da semana as frau-
des em vendas virtuais são 
mais comuns. Em 2020, as 
quartas-feiras foram os dias 
que mais registraram tenta-
tivas de fraudes, responden-
do por quase 17% do total, 
seguidos de perto por terça 
e quinta-feira. Já o período 
do dia em que os golpes 
mais aconteceram foi no in-
tervalo entre 14h e 19h.

As compras virtuais e a 
adesão aos meios digitais 
avançaram na pandemia, as-
sim como as fraudes finan-
ceiras ocorridas na internet 
nos últimos 12 meses. Foi 
isso que registrou a Con-
federação Nacional de Di-
rigentes Lojistas (CNDL) 
e o Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil). O au-
mento foi significativo, de 
28% em relação ao período 
anterior. 59% dos brasilei-
ros, ou o equivalente a 16,7 
milhões de pessoas, foram 
vítimas de fraude. Em 2019, 
46% haviam sofrido com o 
problema.

O valor médio do prejuí-
zo foi de R$ 512,40. Entre-
tanto, 20% das vítimas reve-
lam que perderam mais de 
R$ 800. Somado, o prejuízo 
decorrente das fraudes fi-
nanceiras na internet e os 
gastos para reparar o pro-
blema chegou a R$ 2,7 bi-
lhões nos últimos 12 meses.

De acordo com levanta-

mento da Loures Consul-
toria, 7,3 milhões de brasi-
leiros fizeram uma compra 
virtual pela primeira vez na 
vida durante a pandemia; 
46% inclusive chegaram 
a substituir as compras fí-
sicas pelas via internet. Já 
segundo a quinta edição do 
Observatório Febraban, a 
pandemia contribuiu para 
o atendimento bancário di-
gital: 60% dos pesquisados 
passaram a utilizar mais os 
canais virtuais de seus ban-
cos e descobriram o que é 
conta digital e como ela po-
de facilitar o dia a dia.

Idosos são, historica-
mente, as maiores vítimas 
de golpes bancários, e que 
a presença deste grupo na 
internet cresceu: 97% dos 
idosos brasileiros acessam a 
internet, segundo a CNDL 
e o SPC. A Febraban afirma 
que houve um aumento de 
60% nas tentativas contra 
essa população durante a 
pandemia.

Destaques

Entre as fraudes finan-
ceiras, as mais comuns são 
adquirir um produto ou ser-
viço e não o receber (41%) 
e aquisição de produtos ou 
serviços que chegam dife-
rente das especificações do 
vendedor (41%). A fraude 
por meio de cartão de cré-
dito clonado é a segunda no 

ranking das fraudes finan-
ceiras (24%).

Adotar medidas de prote-
ção é muito importante, mas 
nove em cada 10 consumi-
dores ainda têm dificuldades 
para se proteger contra esse 
tipo de fraudes. As sequelas 
vão além do prejuízo finan-
ceiro: 57% dos brasileiros 
não conseguem resgatar to-
do o valor. As vítimas tam-
bém podem ser incluídas 
no cadastro de devedores e 
também relatam estresse, de-
pressão, ansiedade e outros 
problemas psicológicos de-
correntes do crime.

Outra pesquisa, da Kas-
persky, mostra que quase 
um terço das organizações 
brasileiras (31%) tiveram 
problemas com incidentes 
de phishing ou ataques de 
engenharia social no último 
ano – sendo que 12% dos 
respondentes afirmaram 
que o ataque resultou em 
vazamento de dados.

O levantamento mostra 
que cerca de nove em cada 
10 violações de dados cor-
porativos na nuvem (88% 
em PMEs e 91% grandes 
corporações) acontecem 
devido a técnicas de enge-
nharia social contra funcio-
nários da empresa-cliente. 
Além disso, a empresa de-
tectou que tentativas de 
acesso remoto ilegais ul-
trapassam 373 milhões no 
Brasil em 2020.



Negócios & Empresas4  l Monitor MercantilQuinta-feira, 19 de agosto de 2021

Antonio Petrobelli
pietrobelliantonio0@gmail.com

LEILÕES & 
COMPANHIA

Pinturas de Picasso em 
leilão de US$ 100 milhões
Serão leiloadas em outubro cerca de 11 pinturas e obras 

do artista espanhol Pablo Picasso, já que o grupo de 
cassinos e hotéis MGM Resorts quer diversificar mais sua 
vasta coleção de arte. O pregão acontecerá no dia 23 de 
outubro no hotel Bellagio, na cidade norte-americana de 
Las Vegas, onde as peças estão expostas, informaram a 
MGM Resorts e a casa de leilões Sotheby’s.

O leilão pode arrecadar cerca de US$ 100 milhões, e se 
acredita que será o mais valioso já dedicado a Picasso. As 
obras incluem cinco pinturas, algumas das quais ficaram à 
mostra no restaurante de cozinha requintada do Bellagio – 
justamente batizado de Picasso. O restaurante continuará 
a exibir outras 12 obras do espanhol.

Espólio de Castor  
de Andrade

A primeira parte do leilão do espólio de Castor de 
Andrade, que teria 21 propriedades, foi adiada a pedido 
de um dos advogados da família. A suspensão do leilão 
veio após a entrada de novos advogados que representam 
Carmen Lucia de Andrade Iggnacio, viúva de Fernando 
de Miranda Iggnácio, genro de Castor 

Oferta de andar  
inteiro no Centro

Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) está ofertando em 
leilão andar inteiro com 188m² situado na Av. Marechal 
Floriano, 96, 8º pavimento, Centro/RJ. O edifício é feito 
de concreto armado e alvenaria de tijolos, sob pilotis, 
dividido em 8 andares. Possui portas de aço e janelas 
com esquadrias de alumínio. Com excelente localização, 
o imóvel fica próximo aos meios de transportes públicos, 
VLT, metrô e ao amplo comércio. Primeiro leilão em 
23/8, 12h. Lance inicial: R$ 647.190,00.

Destaque para casa  
em São Conrado

Sergio Represas (sergiorepresasleiloes.com.br) está des-
tacando leilão de casa em São Conrado. Prédio residencial, 
unifamiliar com 3 pavimentos mais pilotis e 4 vagas na 
garagem, com 973,99m², localizado na Rua Gabriel Garcia 
Moreno, 240, São Conrado, Rio de Janeiro, RJ. Avaliação: 
R$ 5.520.000,00. Primeiro leilão: 30 de agosto, às 12h.

Sala comercial  
em Copacabana

Cristina Façanha (facanhaleiloes.com.br) organiza leilão 
de sala comercial medindo 29m² na Av. Nossa Senhora 
de Copacabana, 195, 1.318. Situa-se em prédio comercial, 
de 1980, com 14 andares, 18 salas por andar, sendo que 
há salas a partir do terceiro andar; o primeiro e segundo 
andares são compostos por lojas, e o acesso do primeiro 
para o segundo andar pode ser feito por escada rolante. 
Tem três elevadores, sendo dois sociais e um de serviço, 
com ascensorista, prédio com garagem, sistema de câmera 
de segurança, portaria das 7h às 22h, não possui área de 
lazer. Avaliação: R$ 300.000,00, primeiro leilão em 23 de 
agosto, às 14h.

Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas, Cursos e Treinamentos de Informática, Lan House, Cyber Café, Manutenção e Reparação de Máquinas de
Escritório do Estado do Rio de Janeiro — SINDIERJ, por seu Presidente, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, pela
legislação em vigor e face a Nota Técnica 44054/2020/ME que concedeu a alteração estatutária publicada no DOU edição 198, paginas, 78, 79 na data
de 15.10.2020,  convoca todos os integrantes da categoria dos trabalhadores das áreas técnicas, administrativas e operacionais, sejam,
diretamente contratados (CLT), temporários ou através de terceirização, bem como, aqueles que desenvolvem suas atividades
profissionais sob qualquer vínculo jurídico nas empresas do segmento das seguintes categorias econômicas: empresas de Cursos
de Informática, Manutenção e Reparação de Máquinas de Escritório e Equipamentos de Informática, de Jogos de Entretenimento na
Internet, Hospedagem de Site, Lan House e Cyber Café, nas empresas do segmento das seguintes categorias econômicas: Reparação,
Reforma, Remanufatura, Consertos, Reparos, Montagem e Manutenção de Máquinas de Escritório e Computadores, Equipamentos
Periféricos de Informática, Equipamentos de Tecnologia da Informação, “Smartphone”, “Tabletes”, Instalação de Sistemas, Reparação,
Reforma e Manutenção/Assistência de Caixas Bancários Eletrônicos e Equipamentos Emissores de “Cupons” (Maquinas móveis de
leitura de cartões débito/crédito), e de Suporte Técnico, Consultoria em Tecnologia da Informação, Assessoria em Software, Programas
de Informática, Serviços de Apoio na Configuração de Equipamentos, Instalação e uso de Aplicativos Informáticos, Apoio a Clientes
“Help Desk”, Assistência, Manutenção, Configuração de Equipamentos, Instalação e Uso de Aplicativos Informáticos; Serviços de
Apoio a Clientes, Configuração de Equipamentos de Informática, Serviços de Instalação de Programas de Informática; Serviços de
Instalação de Software; Serviços de Manutenção de Programas de Informática; Serviços de Manutenção de Sistemas Informáticos;
Manutenção em Tecnologia da Informação, Recuperação de Panes Informáticas; Serviços de Recuperação de Arquivos; Serviços de
Recuperação de “Panes, bugs, Erros Intermitentes” em Programas de Informática, Serviços de Segurança em Informática, Antivírus,
Criptografia, Autenticação, Detecção de Hackers, Serviços de Segurança em Tecnologia da Informação, Suporte Técnico em Tecnologia
da Informação, Serviços de Suporte e Manutenção de Hardware, Inclusive Upgrade, Instalação e Uso de Aplicativos Informáticos,
Configuração de Equipamentos de Informática, Instalação de Programas de Informática, Instalação e Atualização de Software, Manutenção
de Programas e Sistemas de Informática, Suporte Técnico em Informática e Tecnologia da Informação, sejam presenciais, sejam
remotos, e outros serviços em Tecnologia da Informação, Recarga e Remanufatura de Cartuchos de Impressoras e Equipamentos de
Impressão, Jogos de Entretenimento na Rede Mundial de Computadores, Empresas de Criação e Desenvolvimento de Jogos On-line
e Multi-plataforma, incluindo todos os tipos de consoles sendo portáteis ou não, Hospedagem e Transmissão Digital e/ou Virtual de
Conteúdo Multimídia Via Streaming e/ou Podscast, Broadcast, Unicast, Multicast, Exploração de Jogos no Computador, Celular,
“Smartphone”, “Tablet”, “Vídeo Games”, Lan House e Cyber Café, Aluguel de Hora em Computador, Serviços de Sistemas e Suporte
de Informática, Treinamento em Informática, Cursos e Treinamentos de Manutenção e Informática, Cursos de Informática Franqueados,
Cursos de Informática com venda de material didático inerente aos cursos de informática, Ensino e Educação via Internet, Aulas de
Informática, Cursos, Ensino de Robótica, Ensino de Tecnologias da Informação e Acesso à Internet, Empresas de Sistemas de
Segurança Digital, de Sistemas de Computadores e Periféricos, Desenvolvimento, Manutenção e Suporte de Segurança Digital e Digital
Patrimonial, Serviços de Hospedagem de Páginas, Desenvolvimento e Manutenção de BLOGS e Sites, Web Hosting, Serviços de
Compartilhamento de Computadores, Serviços de Hospedagem na Internet - Web Hosting, Instalação, Manutenção, Suporte,
Configuração de Servidores Físicos e/ou Virtuais, Liquidação de Transações com Cartões de Crédito e Débito; Desenvolvimento de
Projetos para Instalações de Rede, Atualização de Software, Programas de Informática sob Encomenda, Assessoria em Software,
Programas de Informática, Serviços de Soluções Eletrônicas Comerciais na Transmissão, compilação e Liquidação Financeira com
Cartões de Crédito e Débito, Gateway de Pagamentos, Cobranças e transações eletrônicas tanto de moeda corrente quanto moeda
virtual tipo “bitcoins”, Guarda de Documentos na Forma Eletrônica, uso Compartilhado de Instalações Informáticas de tecnologia da
informação, instalação, manutenção e reparação de antenas e sistemas de tecnologia da informação e computadores, criação,
desenvolvimento e serviços de manutenção e atualização de aplicativos para dispositivos móveis, dentre eles, “drones”,
“smartphones”, “tabletes’, simulação de ambientes, criação, desenvolvimento e manutenção de programas/aplicativos de automação
automotiva, de robótica e navegação via GPS, criação, desenvolvimento e manutenção de programas e sistemas de navegação na rede
mundial de computadores, criação, desenvolvimento, manutenção e consultoria de programas de navegação “intra net”, criação,
desenvolvimento, manutenção de software e hardware de controle à distância ou por conexão física de robótica, e outras atividades
de informática não especificadas, com exceção dos trabalhadores nas empresas de processamento de dados, provedores de acesso,
portais de busca de internet, páginas de sites de busca, para à Assembleia Geral Extraordinária a ser (realizada de forma VIRTUAL, conforme
previsto no artigo 5. da LEI 14.010  de 10 de junho de 2020 através da plataforma:https://us04web.zoom.us/j/
75864878412?pwd=UFY0V2xqdHB2YzRNeTF2VEZBTC90Zz09  em 25 de agosto de 2021 na Rua Álvaro Alvim, nº 31, 14º andar, sala 1401 — Centro
— Rio de Janeiro/RJ, às 09:00h (nove horas) em primeira convocação e às 09:30h (nove horas e trinta minutos), em segunda e última convocação,
com qualquer número, tendo com escopo a deliberação da seguinte ordem do dia 1) Aprovação da Pauta de reivindicação da categoria relativa a data
base patronal, para ser entregue ao TIRIO; SINDELIVRE E SINDITEC. 2) Concessão de poderes para a diretoria do sindicato estabelecer negociação
coletiva com os sindicatos patronais TIRIO; SINDELIVRE E SINDITEC, e empresas, e firmar Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho; 3) Suscitar
dissídio coletivo; 4) Aprovação da contribuição assistencial/negocial para o custeio sindical, bem como, fixação de percentual, prazos e forma de
oposição; 5) Assuntos gerais. Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2021. Claudemis Lopes da Cunha - Presidente.

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DE MOTORISTAS
 AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 30.042.097/0001-66 / INSC. MUNICIPAL 0133167-1
NIRE nº 334.0000904-5

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)  –  31/08/2021
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DE MOTORISTAS
AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DO RIO DE JANEIRO – COOPERTRAMO no
uso das prerrogativas que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senho-
res Cooperados a reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária - (AGE)
a realizar-se em 31 de agosto de 2021, na sede da cooperativa, Rua
Barros Barreto n° 30, Bonsucesso RJ, em primeira convocação às 12:00
horas com 2/3 de Cooperados, em segunda convocação às 13:00 horas
com metade e mais um Cooperado e, em terceira e última convocação às
14:00 horas com um número mínimo de 20 Cooperados, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: 1º) Análise e deliberação sobre prorroga-
ção do FAC (Fundo de Assistência ao Cooperado); 2º) Revisão do valor da
gratificação de representação para o Conselho de Administração, bem como
o da cédula de presença para os demais Conselheiros, Vogais e Fiscais pelo
comparecimento às respectivas reuniões; 3º) Análise e deliberação quanto
à anistia de débitos dos Cooperados referente ao período da Pandemia do
Coronavirus (COVID-19); 4º) Análise e deliberação sobre o rateio das des-
pesas suportadas pela cooperativa no período da Pandemia; Para efeito de
quorum (42) Cooperados. Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2021.

Alair Silva Gonçalves
Presidente

Frente fria e Pais elevam varejo 
na primeira quinzena de agosto

A queda nas tempe-
raturas e o efeito 
Dia dos Pais con-

tribuíram para a elevação 
média de 17,1% no varejo 
paulistano, nesta primeira 
metade de agosto, frente ao 
mesmo período de julho. 
É o que mostra o Balanço 
de Vendas da Associação 
Comercial de São Paulo 
(ACSP).

O economista-chefe da 
ACSP, Marcel Solimeo, 
disse que o desempenho 
foi acima do esperado. A 
justificativa é que a combi-
nação frio e compras para 
a data foram decisivas pa-
ra o resultado. “Roupas e 
agasalhos geralmente são 
os presentes mais escolhi-
dos neste período. Com o 
frio mais rigoroso, os filhos 
apostaram nesses itens, o 
que ajudou nas vendas”, co-
menta.

Para ele, o ritmo de cres-
cimento deve ser mantido 
nos próximos meses, embo-
ra o nível atual esteja abaixo 
de 2019. “Acreditamos que 
aos poucos a economia vol-
tará a se fortalecer, uma vez 
que outros setores já mos-
tram crescimento e mais 
emprego”, disse.

O indicador da ACSP 
também registrou elevação 
de 43,2% sobre os mesmos 
15 dias do ano anterior. 
Apesar de expressivo, So-
limeo alerta para o contex-
to. “No ano passado ainda 
havia restrições para o fun-
cionamento do comércio. 
Isso quer dizer que há uma 
base de comparação fraca. 

Não alcançamos o mesmo 
patamar que foi registrado 
há dois anos, quando não se 
conhecia o vírus”.

A Associação Comercial 
de São Paulo prevê aumen-
to real nas vendas do vare-
jo somente em 2022. Para 
este ano, a expectativa é a 
de alcançar o mesmo nível 
que o de 2019. Para que se 
confirme esse prognóstico 
o varejo precisa funcionar 
sem restrições e o ritmo da 
vacinação deve ser mantido.

Como a Federação do 
Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo do Estado 
de São Paulo (Fecomércio-
-SP) já havia adiantado em 
menções anteriores ao de-
sempenho das atividades 
do varejo, com enfoque nos 
dados obtidos sobre o mer-
cado varejista, a pandemia 
modificou a dinâmica de 
consumo das famílias e teve 
forte impacto sob a cadeia 
produtiva. Estudo da enti-
dade, no entanto, se propôs 
a fazer um recorte sobre 
o valor do Tíquete Médio 
Mensal Familiar (TMF) 
com produtos no comércio 
varejista do Estado de São 
Paulo, em 2020, e concluiu 
que houve crescimento de 
1,9% em comparação a 
2019.

O TMF incorpora ou-
tra camada de informação 
primária sobre os dados da 
Pesquisa Conjuntural do 
Comércio Varejista na Re-
gião Metropolitana de São 
Paulo (PCCV): a dinâmica 
demográfica ao longo dos 
meses e anos. Isto é, con-

sidera não apenas o valor 
agregado do faturamento 
varejista observado, mas 
também o aumento ou a re-
dução do número de famí-
lias, que se altera todos os 
meses. Ao mesmo tempo, 
apresenta a composição dos 
gastos mensais das famílias 
no varejo por grupos de 
produtos.

De acordo com o levan-
tamento, as despesas men-
sais das famílias passaram, 
em média, de R$ 4.197,73, 
em 2019, para R$ 4.276,82, 
em 2020. O setor de vestu-
ário, por exemplo, um dos 
mais atingidos pela pande-
mia, faturou, em 2020, pe-
los dados finais da PCCV, 
R$ 50,8 bilhões – R$ 12,9 
bilhões a menos do que em 
2019, uma queda de 20,3%. 
Assim, ao analisarmos o 
TMF, vemos que, em mé-
dia, cada família no Estado 
gastou, por mês, com rou-
pas e calçados, R$ 276,87, 
ou R$ 75,88 a menos do 
que consumiu com esses 
artigos em 2019, significan-
do que reduziu seus gastos 
em 21,5% no ano passado 
com estes itens. Por esta in-
formação, é possível saber 
que, no ranking de despesas 
médias de cada família na 
aquisição de produtos vare-
jistas, o consumo de roupas 
(que, em 2019, representava 
4,7% do total mensal), pas-
sou a representar apenas 
3,1% dos gastos varejistas 
familiares.

O estudo buscou dar 
ênfase nas análises dos 
segmentos com maiores e 

menores variações, aque-
les que possuem maiores 
e menores valores abso-
lutos, e ainda, as regiões 
do estado em que são re-
gistradas as variações e os 
valores absolutos, respec-
tivamente.

Corroborando a percep-
ção sobre os impactos da 
pandemia na sazonalidade 
do comércio, o mês de abril 
foi o que registrou o menor 
valor do tíquete médio fa-
miliar: R$ 3.112,04. Histori-
camente, o mês de fevereiro 
é que ocupava essa posição. 
Já a maior despesa das fa-
mílias, como já era espera-
do, foi registrada no mês de 
dezembro, com a soma de 
R$ 5.485,44.

O estudo consolida as 
análises de que, em 2020, os 
consumidores direcionaram 
mais os seus gastos no va-
rejo para os segmentos de 
artigos de reforma e cons-
trução (com alta de 16,9%) 
e de alimentação e produtos 
de limpeza e higiene (cresci-
mento de 12,1%), assim co-
mo reforça que o setor de 
vestuário foi o mais impac-
tado negativamente, em ra-
zão, principalmente, da di-
nâmica do comportamento 
do consumidor na pande-
mia. Com queda de 21,5%, 
o setor acompanhou o seg-
mento de aquisição de veí-
culo, que caiu 19%. Neste 
último caso, também se no-
ta uma consequência direta 
da crise sanitária, já que esta 
afetou a confiança do con-
sumidor para a aquisição de 
bens duráveis.

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.

AVISO DE LEILÃO
A Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), por intermédio do Insti-
tuto Nacional de Infectologia Evandro Chagas - INI, faz saber
que venderá, através do leiloeiro público Wilkerson Machado
dos Santos, bens permanentes inservíveis, usados e/ou suca-
tas, de sua propriedade, em leilão no dia 03/09/2021, às 11h,
no site www.machadoleiloes.com.br estando disponível edital
completo e catálogo no site e no escritório, Avenida Erasmo
Braga Nº. 227, Grupo 704, Centro/RJ. Tel: (21) 2533-7978.

Robson Gomes Vieira
Presidente da Comissão Especial de alienação
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Três perguntas: três criptoativos promissores
Por Jorge Priori

Conversamos sobre 
três criptoativos 
promissores com 

Orlando Telles, diretor 
de research da Mercurius 
Crypto, casa de análise es-
pecializada em criptoativos.

Os criptoativos se re-
sumem apenas a cripto-
moedas?

Não. Infelizmente, mui-
tos investidores possuem 
essa visão de que o mercado 
de criptoativos se resume à 
ideia de “moedas descen-
tralizadas”, especialmente 
por conhecer este universo 
através do bitcoin. Por con-
ta disso, as pessoas acredi-
tam que os ativos digitais só 
possuem as finalidades de 
reserva de valor e meio de 
pagamento.

Entretanto, desde 2015, 
com a criação dos contra-
tos inteligentes através da 
blockchain da Ethereum, 
os casos de uso de block-
chain cresceram de forma 
exponencial. Atualmente, 
existem diversos criptoati-
vos com as mais variadas 
finalidades. Desde ativos 
que funcionam como uma 
corretora descentralizada, 
como a Uniswap, até pro-
tocolos de empréstimos 
descentralizados, como a 
Aave. Muitos desses ativos 
funcionam em formato 
semelhante às empresas 
tradicionais, gerando, inclu-
sive, fluxo de caixa.

É importante ressaltar que 
o valor desses ativos está na 
capacidade de criar proces-

sos mais eficientes e trans-
parentes em comparação ao 
mercado tradicional. Dessa 
forma, os ativos mais interes-
santes são os que possuem os 
casos de uso mais claro e que 
geram mais eficiência.

Na sua opinião, quais 
são três criptoativos 
promissores?

Acredito que cada vez 
mais investidores de cripto-
moedas observam a usabi-
lidade deste mercado. Por 
este motivo, para mim, os 
ativos mais promissores são 
os que possibilitam o maior 
número de casos de uso.

Neste sentido, o primeiro 
ativo que eu destaco é o ether, 
a moeda nativa da blockchain 
da Ethereum. A Ethereum 
é a maior blockchain da atu-
alidade, na qual se estima que 
serão transacionados mais de 
US$ 8 trilhões em 2021. Ela 
reúne a maioria dos casos de 
uso do mercado de cripto-
moedas, como os principais 
tokens do mercado DeFi, co-
mo Uniswap e Aave, bem co-
mo do Metaverse, segmento 
de games e entretenimento 
em blockchain.

A Ethereum está passan-
do por atualizações profun-
das em seu protocolo, tanto 
em termos de política mon-
etária, como em aspectos 
de escalabilidade devido a 
ETH 2.0, que deve ser uma 
grande destrava de valor do 
ativo e, possivelmente, um 
fator que fará com que o 
ETH seja mais valioso que 
o bitcoin em breve.

Outro ativo que merece 
receber destaque, também 

pelo motivo de usabilidade, 
é a Chainlink. Trata-se de 
uma plataforma de oráculos, 
que são dispositivos funda-
mentais para conectar os 
dados do mundo real com o 
ecossistema blockchain. De 
modo que a grande maio-
ria das aplicações do ecos-
sistema DeFi necessitam da 
Chainlink para realizar suas 
operações.

Esta usabilidade torna-se 
evidente pelo fato de que 
dos 17 maiores protocolos 
do mercado DeFi, 13 uti-
lizam serviços da Chainlink. 
O que mostra que, caso 
ocorra um crescimento 
significativo do mercado 
DeFi nos próximos meses, 
há uma tendência clara de 
aumento da usabilidade 
da Chainlink e, por conse-
quência, do preço do ativo.

Por fim, destaco o cresci-
mento da Uniswap, a maior 
exchange descentralizada da 
história. Trata-se de uma cor-
retora que funciona sem a 
necessidade de custódia dos 
usuários e com um formato 
de trocas de ativos instantâ-
neo. Esse modelo já existe há 
alguns anos e atraiu diversos 
usuários. De modo que atu-
almente a Uniswap apresenta 
um volume similar ao das 
maiores corretoras do mun-
do, como a Coinbase.

O ativo vem passando 
por diversas atualizações 
importantes que aumenta-
ram de forma significativa 
a sua eficiência. Com base 
nas últimas informações 
dos responsáveis pelo ati-
vo, a Uniswap pode fechar 
possíveis parcerias com 

grandes players do mercado 
tradicional como a PayPal 
e a Robinhood ainda este 
ano.

Como você tem visto o 
mercado de criptoativos? 
O bitcoin seguirá sendo a 
principal criptomoeda do 
mundo por muito tempo?

Para mim, o valor do 
mercado de criptomoedas 
está na eficiência que ele 
gera para os processos já 
existentes, por se tratar de 
um mercado de tecnologia. 
Partindo deste raciocínio, 
acredito que o bitcoin não 
seja o ativo que mais gera 
eficiência para o mercado 
atualmente, entre todos os 
criptoativos existentes.

Plataformas como a 
Ethereum permitem in-
úmeros casos de uso em 
comparação ao bitcoin, que 
podem impactar a indústria 
financeira de maneira mui-
to mais profunda. Dessa 
forma, acredito que isso 
refletirá no preço dos ati-
vos no longo prazo, sendo 
este o motivo pelo qual não 
acredito que o bitcoin será 
a maior criptomoeda no 
longo prazo. Na verdade, 
acredito que em breve ele 
pode ser superado em ter-
mos de valor de mercado.

O mercado das cripto-
moedas é um mercado de 
tecnologia, portanto, os 
ativos mais eficientes e que 
possuem a capacidade de 
evoluir mais rápido tendem 
a ser os mais valiosos. Por 
esse motivo, é tão impor-
tante e fundamental estudar 
este mercado.

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.

Ibiracica Administração e Participações Ltda.
CNPJ/ME sob nº 50.259.951/0001-58 - NIRE 35201752157

Instrumento Particular de Alteração de Contrato Social (08 de Março de 2021)
Convocada nos termos do Artigo 20 do Contrato Social da Sociedade, mediante notificação a todos os sócios da Sociedade e, ainda, com seu Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2021, nas páginas 82, 35 e 19, 
respectivamente, e no Jornal Diário Comercial, nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2021, páginas 7, 6 e 5, respectivamente, os sócios infra 
qualificados, representantes de 72,76% do capital social da Sociedade: (i) Nelson de Sampaio Bastos, brasileiro, divorciado, empresário, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 2.377.151 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 026.791.248-04, domiciliado à Rua Oswaldo Leite Ribeiro, nº 222, 
Morumbi CEP 05655-020 - Município de São Paulo - Estado de São Paulo (“Nelson”); e (ii) Carolina Valadares de Sampaio Bastos, brasileira, 
separada, fotógrafa, portadora da Cédula de Identidade RG nº 26.730.846-2 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 275.930.608-96, domiciliada à 
Rua Oswaldo Leite Ribeiro, nº 222, Morumbi CEP 05655-020 - Município de São Paulo - Estado de São Paulo (“Carolina”). Comparecem na sede 
da Ibiracica Administração e Participações Ltda., sociedade empresária limitada, com sede no Estado de São Paulo, Município de São Paulo, 
na Rua Oswaldo Leite Ribeiro, nº 222, Morumbi CEP 05655-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 50.259.951/0001-58 e com seus atos constitutivos 
arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35.201.752.157 (“Sociedade” ou “Companhia”) e resolvem alterar o contrato social da Sociedade, 
dispensando a realização de reunião de sócios, nos termos do artigo 1.072, Parágrafo 3º da Lei nº 10.406/2002, o que fazem nos seguintes termos: 
1. Transformação do Tipo Societário: (a) Os sócios presentes aprovam, à unanimidade e sem qualquer reserva, a transformação da Ibiracica 
Administração e Participações Ltda., em sociedade anônima, passando a ser denominada “Ibiracica Administração e Participações S.A.”, 
regida pela Lei nº 6.404/76 e suas alterações (“Lei de Sociedades por Ações”), sem qualquer interrupção das atividades da Sociedade e de seus 
negócios, mantendo-se a mesma escrituração contábil e fiscal, inalterados os elementos ativos e passivos e integralmente garantidos os direitos 
dos credores. O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, no montante total de R$ 3.660.182,25 
(três milhões, seiscentos e sessenta mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos), dividido em 4.880.243 (quatro milhões, oitocentos e 
oitenta mil, duzentos e quarenta e três) quotas, no valor nominal de R$ 0,75 (setenta e cinco centavos) cada uma, passa a ser representado por 
4.880.243 (quatro milhões, oitocentos e oitenta mil, duzentos e quarenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Os acionistas 
passarão a ser titulares de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, respeitando-se as respectivas participações societárias. Assim, as 
ações ordinárias serão distribuídas entre os acionistas da seguinte forma: Acionista - Ações - %: Nelson de Sampaio Bastos - 2.221.383 - 45,52%; 
Carolina Valadares de Sampaio Bastos - 1.329.430 - 27,24%; Fernanda Valadares de Sampaio Bastos - 1.329.430 - 27,24%; Total: - 4.880.243 - 
100,00%. (b) Os acionistas presentes aprovaram o novo estatuto social da Sociedade ora transformada em Companhia, que passa a regular o seu 
funcionamento, conforme Anexo 1 ao presente instrumento. Ainda os acionistas determinaram a abertura dos seguintes livros sociais obrigatórios 
pela Lei nº 6.404/76, os quais servirão para registros dos atos e movimentações societárias e serão mantidos na sede da Companhia: (i) livro de 
Registro de Ações Nominativas; (ii) livro de Transferência de Ações Nominativas; (iii) livro de Atas das Assembleias Gerais; (iv) livro de Presença dos 
Acionistas; e (v) livro de Atas das Reuniões de Diretoria. (c) Nos termos do estatuto social aprovado, os acionistas presentes decidem eleger a 
Diretoria da Companhia, a seguir qualificados, para um mandato de 03 (três) anos, sendo permitida a reeleição, quais sejam: (i) Nelson de Sampaio 
Bastos, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.377.151 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o 
nº 026.791.248-04, domiciliado à Rua Oswaldo Leite Ribeiro, nº 222, Morumbi CEP 05655-020 - Município de São Paulo - Estado de São Paulo, 
como Diretor Presidente, conforme Termo de Posse constante do Anexo 2; e (ii) Carolina Valadares de Sampaio Bastos, brasileira, separada, 
fotógrafa, portadora da Cédula de Identidade RG nº 26.730.846-2 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 275.930.608-96, domiciliada à Rua 
Oswaldo Leite Ribeiro, nº 222, Morumbi CEP 05655-020 - Município de São Paulo - Estado de São Paulo, como Diretora, conforme Termo de Posse 
constante do Anexo 2. Os diretores ora eleitos declaram não estarem impedidos por lei especial ou condenado por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por quaisquer outros crimes que os impediriam de exercer atividades mercantis, bem como 
não estarem impedidos ou proibidos de comerciar. São Paulo/SP, 08 de março de 2021. Sócios/Acionistas: Nelson de Sampaio Bastos; Carolina 
Valadares de Sampaio Bastos. Diretores eleitos: Nelson de Sampaio Bastos; Carolina Valadares de Sampaio Bastos. Visto de Advogado: 
Roberto Timoner - OAB/SP 156.828. JUCESP/NIRE S/A 3530056889-3 e JUCESP nº 232.448/21-8 em 20/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral. Anexo 1 - Estatuto Social Consolidado - Ibiracica Administração e Participações S.A. CNPJ/ME sob nº 50.259.951/0001-58 - 
NIRE 35201752157. Artigo 1º - A Companhia tem a denominação Ibiracica Administração e Participações S.A. e se regerá pelo presente 
estatuto social e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem a sua sede e foro na capital do Estado de São Paulo, onde é 
estabelecida no Estado de São Paulo, Município de São Paulo, na Rua Oswaldo Leite Ribeiro, nº 222, Morumbi CEP 05655-020, podendo por 
simples deliberação da Diretoria, abrir ou encerrar filiais, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos no Brasil ou no exterior. Artigo 3º - O prazo 
de duração da Companhia é indeterminado. Artigo 4º - A Companhia terá por objeto participar como sócia ou acionista de outras sociedades, de 
fundos de investimento de qualquer espécie e a intermediação de negócios na área de fusões e aquisições de empresas. Artigo 5º - O capital social, 
totalmente integralizado, é de R$ 3.660.182,25 (três milhões, seiscentos e sessenta mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos), 
representado por 4.880.243 (quatro milhões, oitocentos e oitenta mil, duzentos e quarenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
Parágrafo primeiro - Às ações ordinárias é  assegurado o direito de voto nas assembleias gerais, atribuindo-se a cada uma um voto nas 
deliberações. Parágrafo segundo - A Companhia não emitirá cautelas, títulos ou certificados representativos de ações. Parágrafo terceiro - A ação 
é indivisível em relação à Companhia. Parágrafo quarto - A Companhia, ou deliberação de seus diretores, poderá adquirir suas próprias ações para 
permanência em tesouraria ou cancelamento. Artigo 6º - Os acionistas reunir-se-ão em Assembleia Geral Ordinária dentro dos quatro primeiros 
meses após o término do exercício social para: I - tomar as contas da diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; II - deliberar 
sobre a destinação do lucro líquido de exercício e a distribuição de dividendos; III - eleger os membros da Diretoria; e IV - aprovar a correção 
monetária do capital social e a sua incorporação ao capital social. Artigo 7º - A Assembleia Geral Extraordinária será convocada sempre que 
necessário e poderá deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Companhia. Artigo 8º - As Assembleias Gerais serão instaladas e presididas 
pelo Diretor Presidente, que designará um dos presentes para servir de secretário. Parágrafo Único - No caso da ausência do Diretor Presidente, 
presidirá a Assembleia Geral qualquer um dos diretores eleito pelos acionistas presentes. Artigo 9º - A Assembleia Geral será convocada por 
anúncios publicados na forma da lei. Artigo 10 - As resoluções da Assembleia serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando 
nos cálculos os votos em branco, excetuando-se os casos em que a lei ou este estatuto exigir maioria qualificada. Artigo 11 - A sociedade será 
administrada por uma Diretoria composta de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo 5 (cinco) membros, um dos quais será designado Diretor Presidente 
e os demais como Diretores. Artigo 12 - Os membros da Diretoria serão eleitos pelo prazo de 3 (três) anos, com direito a reeleição. Artigo 13 - Os 
diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado no respectivo livro de atas das reuniões da Diretoria. 
Artigo 14 - À Diretoria reunir-se-á, sempre que necessário, na sede social, por convocação do Diretor Presidente que também a presidirá. 
Parágrafo primeiro - Para deliberar validamente, é indispensável a presença da maioria dos diretores. O quórum para decisões será de maioria 
simples, cabendo ao Diretor Presidente o voto de qualidade. Parágrafo segundo - Os Diretores substituir-se-ão mutuamente em suas ausências e 
impedimentos. Ocorrendo vaga definitiva na Diretoria será convocada Assembleia Geral para preenchê-la. Artigo 15 - A Diretoria, dentro dos limites 
fixados por lei e por este estatuto, fica investida dos mais amplos e gerais poderes de gestão que possibilitem o funcionamento normal da 
Companhia, a ela competindo: a) exercer os poderes gerais de representação e administração, resolvendo e executando os negócios sociais; e b) 
organizar, dirigir e fiscalizar toda a parte administrativa, financeira e operacional da Companhia. Parágrafo primeiro - A representação ativa e 
passiva da sociedade compete somente ao Diretor Presidente individualmente, em juízo ou fora dele. Parágrafo segundo - Os documentos que 
importarem em alienação ou aquisição de valores mobiliários de montante superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou de bens imóveis da 
sociedade, serão sempre assinados pelo Diretor Presidente, isoladamente, ou por qualquer outro Diretor em conjunto com um procurador nomeado 
pelo Diretor Presidente. Parágrafo terceiro - Os documentos que importarem em obrigação ou responsabilidade da sociedade, tais como: 
contratos, obrigações, cheques e outros títulos de crédito, procurações, etc. serão assinados isoladamente pelo Diretor Presidente ou por quaisquer 
dois Diretores, ou ainda por procuradores investidos com poderes específicos para tanto. Artigo 16 - Compete ao Diretor Presidente até de outras 
atribuições específicas neste estatuto, coordenar e supervisionar os trabalhos dos demais membros da Diretoria, bem como especificar lhes as 
atribuições. Artigo 17 - As procurações serão outorgadas pela Companhia por assinatura do Diretor Presidente e deverão mencionar expressamente 
os poderes conferidos, sendo que, salvo nos casos de mandatos ad juditia outorgados a advogados para representação da Companhia em 
processos judiciais ou administrativos, terão prazo de vigência determinado, nunca superior a 12 (doze) meses. Artigo 18 - A Companhia poderá 
criar um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, o qual deverá ser constituído de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplementes, e 
terá as atribuições previstas na Lei, as quais não podem ser outorgadas a outros órgãos da Companhia. Artigo 19 - O exercício social iniciar-se-á 
em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício serão levantadas demonstrações financeiras, de acordo 
com a legislação vigente. Artigo 20 - Do resultado apurado em cada exercício serão deduzidos, antes de qualquer outra destinação, os prejuízos 
acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda. Artigo 21 - Do lucro líquido do exercício, definido no artigo 191 da Lei nº 6.404/76, 5% (cinco 
por cento) serão aplicados na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por centro) do capital social. Artigo 22 - Do saldo 
restante dos lucros, feitas as deduções e destinações referidas nos artigos antecedentes, será distribuído aos acionistas um dividendo mínimo de 
25% (vinte e cinco por cento), no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua declaração, ressalvada à hipótese de deliberação em contrário 
da Assembleia Geral de Acionistas, que determinar a retenção de todo ou parto dos lucros apurados. Artigo 23 - A Assembleia Geral resolverá 
sobre o destino saldo de lucros remanescentes. Artigo 24 - Os dividendos não reclamados no prazo de 3 (três) anos, contados da data em que 
tenham sido postos à disposição dos acionistas, prescreverão em benefício da Companhia. Artigo 25 - É facultado à Diretoria providenciar o 
levantamento de balanços intermediários e intercalares para distribuição de lucros aos acionistas. Artigo 26 - A Companhia entrará em liquidação 
nos casos previstos em lei ou por determinação da Assembleia Geral. Artigo 27 - A Assembleia Geral que decidir a liquidação determinará a sua 
forma, elevando os liquidantes e o Conselho Fiscal que funcionará nesta fase, fixando-lhes os respectivos honorários. Artigo 28 - A Companhia 
poderá alterar o seu tipo societário para outro, independente de dissolução ou liquidação. Parágrafo único - A transformação de que trata o caput 
desse artigo, exigirá o consentimento da maioria absoluta dos acionistas, assegurado ao acionista dissidente da deliberação, o direito de recesso. 
Artigo 29 - Os casos omissos no presente estatuto serão regidos pelas disposições legais vigentes e, especialmente, por aquelas inscritas na Lei 
nº 6.404/76. Visto de Advogado - Roberto Timoner - OAB/SP 156.828.

Ibiracica Administração e Participações S.A.
CNPJ/ME sob nº 50.259.951/0001-58 - NIRE 35300568893

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03 de Junho de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada em 03 de junho de 2021, às 10 horas, na sede social da Ibiracica Administração e Participações S.A. 
(“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Oswaldo Leite Ribeiro, n° 222, Morumbi CEP 05655-020. 2. Convocação e 
Presença: Convocada mediante edital de primeira convocação, publicado nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “Monitor Mercantil”, 
nas páginas 30, 42 e 42; e 04, 03 e 04; respectivamente, das edições dos dias 26, 27 e 28 de maio de 2021, respectivamente, reuniram-se em 
Assembleia Geral Extraordinária os acionistas representantes de 72,76% do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro 
de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Composição da Mesa: Nelson de Sampaio Bastos (“Presidente”); e Carolina Valadares de Sampaio 
Bastos (“Secretária”). 4. Ordem do Dia: Antes de iniciar os trabalhos, o Presidente fez a leitura da ordem do dia, qual seja: deliberar acerca do:  
(i) proposta de aumento do capital social da Companhia. 5. Deliberações: Os acionistas presentes analisaram e deliberaram, por unanimidade de 
votos: (i) aprovar o aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de 83.748.424 (oitenta e três mil, setecentas e quarenta e oito mil, 
quatrocentos e vinte e quatro) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço total de emissão de R$ 1.200.000,00 (um milhão 
e duzentos mil reais), estipulado de comum acordo entre as acionistas, valor este que será destinado ao capital social da Companhia. As ações 
emitidas são subscritas, e serão integralizadas nos termos e forma descrita e caracterizada no Boletim de Subscrição de ações anexo à presente 
(Anexo I). Ainda, fica assegurado aos acionistas que não subscreveram o presente aumento, o direito de preferência na subscrição de ações 
decorrentes do aumento do capital social da Companhia acima deliberado, obedecendo a proporção de suas respectivas participações no capital 
social da Companhia e que deverá ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação desta assembleia, nos termos da Lei 6.404/76, 
artigo 171 e seus parágrafos. O acionista Nelson de Sampaio Bastos manifestou sua intenção, em caráter irrevogável e irretratável, de subscrever 
a sobra das ações não subscritas pelos demais acionistas da Companhia. Assim, o caput do artigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar com a 
seguinte redação: “Artigo 5°. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, é de R$ 4.860.182,25 (quatro 
milhões, oitocentos e sessenta mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos), representado por 88.628.667 (oitenta e oito milhões, 
seiscentos e vinte e oito mil, seiscentas e sessenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que se lavrasse a presente Ata, a qual, após 
lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os presentes. Mesa: Presidente: Nelson de Sampaio Bastos; e Secretária: 
Carolina Valadares de Sampaio Bastos. Acionistas Presentes: Nelson de Sampaio Bastos e Carolina Valadares de Sampaio Bastos. São Paulo-
SP, 03 de junho de 2021. Mesa: Nelson de Sampaio Bastos - Presidente; Carolina Valadares de Sampaio Bastos - Secretária. JUCESP nº 
295.581/21-9 em 21/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CNseg: Quadro macroeconômico  
de grande complexidade
Variante Delta, fraqueza fiscal e política monetária contracionista

O avanço da va-
riante Delta da 
Covid-19 pode 

provocar uma trajetória 
ambígua dos vetores que 
movimentam a economia 
e o comportamento do se-
tor de seguros. Esses são os 
destaques que a Confede-
ração Nacional de Seguros 
vislumbra no atual ambien-
te desafiador, publicados na 
nova edição da Conjuntura 
Cnseg nº 51.

Segundo a publicação, 
há outros fatores de pre-
ocupação para a retomada 
mais efetiva. O risco fiscal, 
de volta ao radar dos ana-
listas, pode amedrontar os 
investidores. A fraqueza 
fiscal afeta sobretudo o 
câmbio, tornando-o mais 
volátil e com viés de alta, e 
contamina a inflação. Este 
quadro obriga o Copom 
a ajustar para mais a taxa 
básica de juros, que este 
ano pode superar a casa de 
8%, anualizado. A política 
monetária contracionista, 
por fim, pode ser um fa-

tor limitador do potencial 
de crescimento e manter a 
taxa de desemprego ainda 
muito alta.

Na parte dedicada à 
conjuntura, observa-se 
que, depois de um pri-
meiro semestre um pouco 
melhor que o esperado, há 
desafios para determinar 
o comportamento futu-
ro da economia, porque 
os impactos excepcionais 
decorrentes da pandemia 
nas variáveis econômicas 
têm dificultado os exercí-
cios estatísticos de retira-
da de fatores sazonais e 
provocam revisões signi-
ficativas dos indicadores 
a cada divulgação. Isso, a 
exemplo do que ocorreu 
recentemente com o IBC-
Br, indicador de atividades 
mensal do Banco Central.

Entre os vetores capa-
zes de influenciar o rit-
mo da economia, figura a 
oferta de imunizantes para 
as vacinas. Entende-se que 
a aceleração da vacinação 
contra a Covid-19, ainda 

que os números não se-
jam ideais, abrandam as 
restrições às atividades 
econômicas e alimentam 
o otimismo do empresa-
riado, assegurando novos 
investimentos e recupera-
ção – apesar de lenta – do 
mercado de trabalho.

Na opinião da CNseg, es-
se comportamento anima-
dor da confiança, adverte 
a análise sobre a economia, 
pode ser afetado na sequ-
ência, dado o avanço da va-
riante Delta da Covid-19 e 
de seu ritmo de contamina-
ção mais acelerado. Apesar 
dessa ameaça, a probabili-
dade de novas medidas de 
bloqueio é pequena, tendo 
em vista a melhoria da ca-
pacidade hospitalar, a falta 
de ambiente para imposição 
de restrições mais duras e o 
esgotamento social com o 
isolamento.

Performance positiva

Apesar da complexidade 
no plano macroeconômico, 

o setor de seguros apresen-
ta uma performance bas-
tante positiva no ano, acres-
centa a análise publicada na 
nova Conjuntura. Todos os 
segmentos apresentaram 
variação positiva no semes-
tre do ano. O de Danos e 
Responsabilidades apresen-
tou crescimento de 15,4%; 
Cobertura de Pessoas, de 
23,7%; Capitalização, 8,4%, 
quando comparados com o 
primeiro semestre de 2020.

O setor movimentou, 
em junho, R$ 27,7 bilhões 
em prêmios de seguros, 
contribuições de planos de 
previdência e faturamento 
de capitalização, sem con-
siderar Saúde Suplementar 
e Dpvat, um crescimento 
de 18,8% sobre o mesmo 
mês do ano anterior. No 
primeiro semestre de 2021, 
a arrecadação total do setor 
ultrapassou R$ 145 bilhões, 
avançando 19,8% sobre o 
mesmo período do ano an-
terior - maior crescimento 
no primeiro semestre dos 
últimos cinco anos.

Avanços na qualificação 
do mercado segurador

A empresa especializada 
em Gestão de Treinamento 
para o mercado de seguros e 
a TEx, Insurtech  (que desen-
volve soluções online para o 
segmento, integrando corre-
toras de seguros, seguradoras 
e segurados em tempo real, 
com mais de 20.000 usuários 
em todo o país), ampliaram 
sua expertise na busca por 
compartilhar conhecimen-
tos com os corretores de 
seguros, com a finalidade de 
inovar com conteúdos que 
vão auxiliar na condução do 
saber. O público que atua no 
setor, conta com uma jorna-
da de lives e mentorias, que 
vão auxiliar no desenvolvi-
mento dos negócios.

Para Arley Boullosa, a 
pandemia não impediu a 
continuidade pelos estudos e 
pesquisas necessárias para o 
aprimoramento profissional. 
“O período de isolamento 
social forçou a sociedade mi-
grar para o ambiente digital 
não só para trabalhar, mas 
estudar, estar em consul-
tas médicas, mentorias e na 
composição de transmissões 
online. No entanto, percebe-

mos que as lives explodiram 
nesse período, como uma 
alternativa de todos estarem 
presentes, independente do 
motivo. A Kuantta Consulto-
ria e a TEx estão caminhan-
do lado a lado, para debater, 
criar e até mesmo comparti-
lhar aprendizagem com seu 
público, que está inserida no 
setor de seguros. Nosso pro-
pósito está em viabilizar uma 
série de conteúdos que fazem 
parte desse novo cotidiano, 
que está exigindo aprimora-
mento constante, em todos 
os aspectos”, explicou.

A TEx acredita que a tec-
nologia e a educação são 
aliadas e servem como pro-
pulsoras de resultados, está 
sempre buscando abastecer 
as corretoras de seguros 
com conteúdo relevante e 
as melhores soluções do 
mercado. A Kuantta apos-
ta na qualificação e na ge-
ração de conteúdos tendo 
como prioridade o debate 
e conectar pessoas na busca 
pelo conhecimento, tendo 
a premissa de usar essas in-
formações para projetarem 
a expansão dos negócios.



6    l  Monitor MercantilQuinta-feira, 19 de agosto de 2021Financeiro

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
JUÍZO DA 41ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AVENIDA ERASMO BRAGA, 115 - SALAS 307, 309, 311 – B -
CASTELO, RIO DE JANEIRO – RJ

C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-2655 -
E-mail: cap41vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA
ELETRÔNICA (ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S)
EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por CONDOMÍNIO DOS
EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER inscrita no CNPJ sob o nº
02.185.810/0001-95 em face de MCL280 PARTICIPAÇÕES LTDA
inscrita no CNPJ sob o nº 09.622.117/0001-81, nos autos do
PROCESSO Nº 0092461-56.2018.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) CAMILLA PRADO – Juíza Titular da Vara acima, FAZ
SABER por esse Edital de Alienação em Leilão Judicial na forma
eletrônica, com prazo de 05 (cinco) dias, a todos os interessados
e em especial ao(s) Executado(s) e promitentes compradores,
que será realizado o público leilão eletrônico pelo Leiloeiro Público
SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO, que tem escritório na Rua
Dom Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20090-
030, e Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21) 98577-
7550, onde: O Primeiro Leilão para venda por valor igual ou superior
a avaliação será no dia 03/09/2021 às 12h, e não havendo lances
no primeiro leilão, o Segundo Leilão para venda pela melhor oferta
será realizado no dia 09/09/2021 às 12h, onde o lanço inicial será
por valor igual ou superior a 50% da avaliação, sendo certo que os
lances serão realizados exclusivamente através do portal do site
do leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br, e as propostas
para arrematação de forma parcelada serão recebidas
exclusivamente através do e-mail sergiorepresas@gmail.com.
DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: APARTAMENTO Nº 1104,
BLOCO A, SITUADO NA RUA BARÃO DE MESQUITA, 280, COM
NUMERAÇÃO SUPLEMENTAR 285, PELA RUA PROJETADA A,
DISTRITO DO ANDARAÍ, TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RJ, COM DIREITO
A UMA VAGA NOS LOCAIS DE ESTACIONAMENTO NO SUBSOLO
OU NO PAVIMENTO DE GARAGEM ELEVADA E FRAÇÃO DE
0,005940 DO TERRENO. MATRICULADO NO 10º OFÍCIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS SOB O Nº 42.788 E NA PREFEITURA SOB O
Nº 1.254.358-3 E CL Nº 06638-1. MEDINDO 86m² DE ÁREA
EDIFICADA. DAS CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: Constituído pelos
lotes 10 e 11 da quadra A, do PA 29.672 e 9.026, situados a 81,50m
e 105,50m do nº 256 da rua Barão de Mesquita, limitando com a
rua Projetada A, por onde também fazem testada e pela qual distam
263,34m e 289,34m da esquina da rua Projetada A com o
alinhamento ímpar da Av. Maracanã, esquina está distante 69,30m
da divisa dos fundos da casa XVI da vila nº 45 da rua Babilônia,
medindo o lote 10, 38,00m de frente pela rua Barão de Mesquita,
em duas medições, a 1ª de 24,00m com frente para aquela rua e
a 2ª com 14,00m em ligeira curva, limitando com o lote 9 da quadra
A, da Shell Brasil S/A (Petróleo), 26,00m nos fundos, em curva
externa, pela rua Projetada A; 49,50m à direita, confrontando com
o lote 11; e 53,50m a esquerda, confrontando com uma área
destinada a serviços públicos, do Município; e o lote 11, 33,00m de
frente pela rua Barão de Mesquita, 29,00m na linha oposta, pela
rua projetada A, em duas medições, a 1ª de 9,00m em curva externa
e a 2ª em reta de 20,00m; 49,00m à direita, confrontando com o
lote 12 da Imobiliária Nova York S/A; 49,50m a esquerda,
confrontando com o lote 10. DESCRIÇÃO DO PRÉDIO – O Edifício
possui 12 (doze) andares, 08 (oito) apartamentos por andar, play,
salão de festas, três elevadores (dois sociais e um de serviço),
portaria 24hs, construção do ano de 1998. DA AVALIAÇÃO: Assim,
tendo em vista o Laudo de avaliação indireta de Fls. 228, com a
concordância do executado, conforme fls. 307, o imóvel objeto de
leilão foi avaliado no valor de R$ 563.000,00 (Quinhentos e
sessenta e três mil reais), correspondentes a 151.944,51 UFIR.
DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados que
conforme Certidão Enfiteutica atualizada em 31/07/2021, constam
débitos de IPTU no valor total aproximado de R$ 466,97
(quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos);
Constam Débitos de FUNESBOM inerentes aos anos de 2016 a
2020 cujo valor aproximado perfaz a quantia de R$ 581,71
(Quinhentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos);
Constam débitos de Condomínio, que atualizado em 21/06/2021
perfaz a quantia de R$ 32.873,42 (Trinta e dois mil, oitocentos e
setenta e três reais e quarenta e dois centavos). Ciente os
interessados que todos os débitos acima apresentados, serão
atualizados no ato do leilão. OBSERVAÇÕES NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL PERANTE O RGI: Cientes os interessados do seguinte:

Que conforme consta no AV-2 da matrícula nº 42.788 da Certidão
de ônus reais do 10º Ofício de Registro de Imóveis, foi realizada
Promessa de Venda em favor de Jorge Luiz Ferreira Verboonem e
Luci Martins Verboonem, contudo, como se vê na sentença nos
embargos à execução nº 0193568-12.2019.8.19.0001 de fls. 114/
116, restou verificado que os promitentes compradores e
sucessores jamais se imitiram na posse do imóvel; Que consta
no R-12 registro de cessão de direitos a compra do imóvel em
favor de Maria de Fátima Sampaio Dias e José Ciani Barbosa;
Que consta registrado no R-15 penhora registra em favor do
Município do Rio de Janeiro; Que por meio da referida certidão
está demonstrada a cadeia dominial do imóvel, de onde se extrai
que o atual proprietário é a executada, conforme registrado no R-
24; Consta no R-26 o registro da penhora da execução que
determinou o presente leilão. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO
PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte: Que o Executado
foi citado da Execução conforme index. 132/133; Que no index. 198
consta deferimento da penhora; Que o Termo de Penhora foi
Lavrado no index.  214 devidamente retificado no index. 260; Que o
Executado foi intimado da Penhora no index. 203; Que o Executado
se manifestou concordando com a avaliação por estimativa,
conforme index. 239; Que o D. Juízo homologou a avaliação no
index. 249/250. DOS LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão
realizados de acordo com as datas e horários previstos no presente
edital, sendo certo que os horários considerados neste edital serão
sempre o fuso horário de Brasília/DF; 2. Os interessados em
participar do leilão na modalidade Eletrônica (Online), deverão
efetuar o cadastro e ofertar seus lances online exclusivamente
através do site do Leiloeiro Público Oficial, pelo seguinte sítio
eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os
interessados deverão se cadastrar previamente no
site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência
mínima de 72 (setenta e duas) 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, anexará os documentos requeridos e aceitará as
condições de participação previstas neste Edital e no Termo de
Compromisso constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão
confirmados os cadastros pela internet, após o obrigatório envio
das cópias dos documentos a seguir transcritos: a) se pessoa
física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência,
enviar uma foto de rosto (selfie) segurando o documento de
identidade aberto (frente e verso), e se for casado(a), anexar ainda
a Certidão de Casamento e Carteira de Identidade e CPF do
Cônjuge; 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,
bem como procuração com poderes para atuar no leilão destes
autos, 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 Online 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. 7. Demais informações serão
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer
omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS:
1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o
sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se
Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou
com penhora anteriormente averbada, os promitentes vendedores,
promitentes compradores, os usufrutuários, o coproprietário de
bem indivisível, bem como o próprio Executado, 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 imóveis serão
vendidos no estado em que se encontram, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento de suas condições,
características, compartimentos internos, estado de conservação
e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a
verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em
se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para
construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções
futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação

deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco
do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma enviada pelo leiloeiro
ao arrematante. 5.1. O arrematante pagará diretamente ao Sr.
Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas
realizadas para a realização do Leilão, através de depósito bancário
(DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de seu Preposto
indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do
término do Leilão. 5.2. A conta corrente para a realização do depósito
será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou
através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s)
arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação
será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das
medidas legais cabíveis. 5.4 - 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 responderá ainda, pelas
despesas processuais respectivas, bem como pela comissão e
despesas do leiloeiro. 6 - 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). 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. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843
do CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao
coproprietário ou ao cônjuge não executado, se houver, a
preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: A venda será
efetuada à vista. Feito o leilão, o valor apurado será depositado
imediatamente e colocado à disposição do Juízo, sujeito as penas
da lei. Na forma do artigo 892, caput, do CPC. 2. Parcelado: Caso
haja algum interessado em participar do leilão através do
oferecimento de lances para pagamento parcelado, o mesmo
deverá fazê-lo por escrito (nos termos do art. 895, I e II do CPC),
entregue ao Leiloeiro através do e-mail:
sergiorepresas@gmail.com, sempre antes do início de cada leilão,
para controle e posterior apresentação das propostas ao M.M.
Juízo, que decidirá por sua pertinência. 2.1. Ciente os interessados
que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá
sobre as propostas de pagamento parcelado (art. 895, inciso II, §
7º, do CPC).  3. Feito o leilão, lavrar-se-á de imediato o auto de
arrematação ou o auto de leilão negativo (artigo 901, do CPC). 4. O
valor da comissão do leiloeiro deverá, no caso de arrematação,
ser pago diretamente a ele pelo arrematante. 4.1. O arrematante
deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor
correspondente a 5%, que será devido nos casos de arrematação
ou adjudicação, o qual não está incluso no montante do lance. 4.2.
Será devido ao Leiloeiro o reembolso integral das despesas
adiantadas para a realização do leilão, que poderão ser deduzidas
do produto da arrematação, ou no caso de arrematação pelo
exequente na forma do artigo 892, §2º e §3º, do CPC, fica o
exequente ciente que deverá depositar imediatamente na conta
corrente do Leiloeiro o valor das despesas realizadas no leilão.
4.3. Outrossim, não será deferida comissão na hipótese de remição
da dívida até o dia útil anterior ao leilão e será a mesma deferida
em 2,5% do valor da avaliação, caso o leilão seja suspenso por
pagamento ocorrido no dia da praça. Consumada a arrematação,
a comissão será de 5% do valor do lanço vencedor. 5. Cientes os
interessados que o imóvel será vendido livre de débitos fiscais e
condominiais, na forma do Art. 130 § Único do CTN, c/c §1º do art.
908 do CPC. 6. Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes
todos os ônus inerentes à transferência da propriedade em seu
favor; 6.1. A partir da data da arrematação todas as despesas, em
especial os tributos, as cotas condominiais e as despesas com
segurança do imóvel (quando existentes) passarão a ser de inteira
responsabilidade do respectivo arrematante. 7. Não havendo
expediente forense na data designada, o leilão será realizado no
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi
expedido o presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s)
Executado(s) intimado(s) da hasta pública por intermédio deste
Edital, na forma do art. 889 § único do CPC/2015. O edital se encontra
disponibilizado e publicado no site do leiloeiro e nos autos deste
processo. Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2021. Eu, Laurindo
Francisco da Costa Neto - Mat. 01-19923 - Chefe de Serventia, o fiz
datilografar e subscrevo. Dr(a). CAMILLA PRADO – Juíza Titular.

Fundos imobiliários: 
74% com bom 
desempenho julho

Em julho, aproxi-
madamente 74% 
dos 217 fundos 

imobiliários que foram 
negociados na B3 tive-
ram retornos positivos. 
Destacaram-se o Tourma-
let II (TOUR11), fundo 
imobiliário que teve uma 
valorização de 30,16%; o 
SP Downtown (SPTW11), 
com uma valorização de   
19,42%; e, na terceira po-
sição, o fundo BB Renda 
de Papéis Imobiliários II 
(RDPD11), com alta de   
14,17% no mês.

Conforme o estudo da 
Smartbrain, fintech conso-
lidadora de investimentos, 
no acumulado de 2021 até 
o final de julho, 71 FIIs de 
um total de 198 tiveram 
desempenho positivo. Os 
destaques foram: o Tour-
malet II (TOUR11), com 
rentabilidade de 57,91%; 
o General Shopping e Ou-
tlets do Brasil (GSFI11), 
um fundo que teve ren-
tabilidade de 45,85%; e o 
Átrio Reit Recebíveis Imo-
biliários (ARRI11), que 
apresentou uma valoriza-
ção de 33,05%.

Durante a pandemia 
da Covid-19, do início de 
março de 2020 até o fi-
nal dede julho de 2021, 
52 fundos imobiliários, 
ou aproximadamente 32% 
do total negociado (160), 
apresentaram desempe-
nhos no azul. Os três fun-
dos no topo do ranking 
são Átrio Reit Recebíveis 
Imobiliários (ARRI11) 
com 38,30%, o Habitat 
II FII (HABT11), com 
rentabilidade de 36,63%; 
e o Hectare CE FII (HC-
TR11), com retorno de 
36,48%.

Fundada em 2004, a 
Smartbrain diz ser a pri-
meira e mais completa pla-
taforma de controle e con-
solidação de investimentos 
do país. Oferece sistemas 
e ferramentas que geram 
informações para a gestão 
completa do patrimônio. 
Neste levantamento da 
Smartbrain os desempe-
nhos dos FIIs consideram 
as variações das cotas e 
os rendimentos - também 
chamados de dividendos, 
que são os aluguéis.

QuintoAndar levanta 
US$ 120 milhões em 
extensão de captação

O Quinto Andar, 
maior platafor-
ma de moradia 

da América Latina, captou 
US$ 120 milhões em uma 
extensão à sua Série E de 
investimento, anunciada em 
maio. O aporte foi co-lide-
rado pela Greenoaks e pela 
Tencent, elevando o valu-
ation da companhia brasi-
leira para US$ 5,1 bilhões, 
que tem hoje mais de R$ 50 
bilhões em ativos sob admi-
nistração e opera em mais 
de 40 cidades no Brasil. 

Com avaliação de US$ 5,1 
bilhões, o QuintoAndar está 
à frente da Cyrela e MRV, as 
duas maiores construtoras 
brasileiras, que valem juntas 
quase US$ 3,3 bilhões na B3, 
de acordo com um levanta-
mento da plataforma de in-
formações financeiras Eco-
nomatica, feito a pedido do 
NeoFeed em maio deste ano. 
Segundo informou a empresa 
nesta quarta-feira, os recursos 
adicionais vão permitir que o 
QuintoAndar acelere o ritmo 
de seu plano de negócios.   
“Estamos focados em entre-
gar nossa visão de sermos o 
destino para moradia. Esta-
mos crescendo rapidamente 
e essa extensão nos permite 

acelerar e levar nossa expe-
riência inovadora para mais 
e mais pessoas que querem 
morar melhor e precisam de 
ajuda para encontrar suas no-
vas casas”, diz Gabriel Bra-
ga, co-fundador e CEO do 
QuintoAndar. “Estamos ani-
mados em ter a Greenoaks e 
a Tencent como acionistas e 
contamos com o apoio de-
les para construir uma com-
panhia global e duradoura, 
assim como para ter mais 
exposição ao ecossistema 
empreendedor único da Chi-
na”, acrescentou.

A extensão foi co-lide-
rada pela Greenoaks, uma 
das mais importantes em-
presas de investimentos 
baseadas em San Francis-
co que apoia companhias 
que redefinem suas cate-
gorias, como Coupang, 
Robinhood e Kavak. A 
outra co-líder foi a Ten-
cent, uma das empresas de 
tecnologia líderes na Chi-
na e ativa investidora em 
companhias de tecnologia 
no segmento de proptech 
chinês, assim como no Nu-
bank e na Uala na América 
Latina. A extensão eleva o 
total captado pelo Quinto-
Andar em sua Série 

B3 registra recorde 
de contratos no 
segmento BM&F

A B3 atingiu, nesta 
terça-feira (17), re-
corde histórico no 

número de contratos no 
segmento BM&F (Bolsa 
de Mercadorias e Futu-
ros, alcançando 41.871.823 
contratos. A marca ante-
rior foi de 41.762.800, em 
03/03/2021, informou 
a Bolsa de Valores nesta 
quarta-feira.

Também foi atingido 
recorde no número total 
contratos de minicontratos 
futuros de Ibovespa (WIN), 
com 26.685.192, ante 
25.805.369 contratos regis-
trados em 03/03/2021, re-
corde anterior.

Futuros

A BM&F é o segmento 
da bolsa de valores onde são 
negociados contratos futuros 
de commodities e derivativos 
financeiros de índices e mo-

edas. No lugar de ações de 
grandes empresas como Pe-
trobras, Vale e Usiminas, por 
exemplo, na BM&F, é possí-
vel comprar e vender contra-
tos de boi gordo, café, soja, 
milho, índices futuros.

A Bolsa de Mercado-
ria de São Paulo foi criada 
por empresários paulistas, 
que tinham negócios com 
exportações, comércio e 
à agricultura em 1917. É 
considerada a primeira bol-
sa a realizar esse tipo de 
operação no Brasil e logo 
tornou-se conhecida pelas 
negociações de contratos 
agropecuários principal-
mente de café, boi gordo e 
algodão.

A Bolsa Mercantil de 
Futuros, que já utilizava a 
sigla BM&F, foi fundada 
em julho de 1985, tendo o 
início dos pregões de nego-
ciações no dia 31 de janeiro 
de 1986.
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