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Independência 
do BC: placar 
no Supremo 
está 1x1

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) começou a julgar, nesta 
quarta-feira, a constitucionalidade 
da lei que estabeleceu a autonomia 
do Banco Central (BC). O placar 
da votação está empatado em 1 a 
1. Após os dois votos, o julgamen-
to foi suspenso e será retomado 
nesta quinta.

O relator, ministro Ricardo 
Lewandowski, repetiu o voto pe-
la inconstitucionalidade da lei que 
já havia manifestado no plenário 
virtual. Segundo o ministro, a in-
tenção de dar autonomia ao BC 
deveria ter partido diretamente do 
presidente da República, e não a 
partir de projeto do Senado.

O ministro Luís Roberto Bar-
roso abriu divergência e votou pe-
la validade da lei complementar. 
Barroso entendeu que não há exi-
gência legal de iniciativa do chefe 
do Executivo nesse tipo de ma-
téria. Mais oito ministros devem 
votar.

A Lei Complementar 179/2021 
foi sancionada em fevereiro pelo 
presidente Jair Bolsonaro, mas te-
ve a constitucionalidade questio-
nada pelo PT e PSOL. Os parti-
dos alegaram que houve vício de 
iniciativa na tramitação da matéria 
no Congresso, por ter sido origi-
nada pela proposta de um sena-
dor.

A chamada independência di-
ficultaria o controle do governo 
eleito sobre a administração fi-
nanceira do País. Críticos da me-
dida afirmam que o BC, que já 
tem estreitas relações com o mer-
cado financeiro, ficaria ainda mais 
sob influência dos bancos. 

Apesar de 
arrecadação, 
especialista 
pede cautela

A União arrecadou R$ 171,270 
bilhões no mês passado, de acordo 
com dados divulgados pela Recei-
ta Federal. Na comparação com 
julho de 2020, houve um cresci-
mento real de 35,47%, ou seja, 
descontada a inflação, em valores 
corrigidos pelo IPCA. O valor é o 
maior para o mês de julho desde o 
início da série histórica da Receita 
Federal, em 1995, com correção 
pela inflação.

Nos sete primeiros meses de 
2021, a arrecadação federal so-
ma R$ 1,053 trilhão, com alta de 
26,11% acima da inflação, tam-
bém recorde para o período acu-
mulado. De acordo com a Recei-
ta Federal, o resultado pode ser 
explicado, principalmente, pelos 
fatores que não se repetirão em 
outros anos, como recolhimen-
tos extraordinários de aproxima-
damente R$ 24 bilhões em Im-
posto de Renda Pessoa Jurídica 
(IRPJ) e em Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL), 
de janeiro a julho de 2021. No 
mesmo período do ano passado, 
os recolhimentos extraordiná-
rios foram de R$ 2,8 bilhões. Só 
em julho, essa arrecadação foi de 
R$ 4 bilhões.

Gabriel Quintanilha, advogado 
tributarista, professor de Direito 
Tributário da FGV e mestre em 
Economia e Gestão Empresa-
rial, pede cautela na comparação: 
“Comparar a economia de 2021 
com 2020 é bastante perigoso. 
Nesse mesmo período do ano 
passado, estávamos no auge do 
problema e da insegurança. Nin-
guém sabia como seria o futuro e 
o lockdown era uma realidade nas 
maiores cidades do país. Em 2021, 
estamos com a economia quase 
que 100% reaberta e a população 
sendo vacinada. Isso já é o sufi-
ciente para acelerar a economia e 
criar boas expectativas.”

Com o recorde da arrecadação 
e o aquecimento da economia, o 
ministro Paulo Guedes vê a pos-
sibilidade de viabilizar parte da re-
forma tributária. Para ele, a redu-
ção da arrecadação em até R$ 30 
bilhões com as mudanças no Im-
posto de Renda seria compensada 
pelo bom desempenho que vem 
sendo registrado em 2021. Na 
opinião de Gabriel Quintanilha, o 
foco do governo para viabilizar a 
reforma deveria ser outro.

“É um enorme risco pautar in-
vestimentos na arrecadação gerada 
por crescimento econômico, sobre-
tudo no cenário de inflação em alta 
e dólar pressionado”, ressaltou.

Mais de 46% gastam mais do que ganham
Segundo pesquisa realizada pelo 

IBGE, aproximadamente 46,2% 
das famílias brasileiras vivem com 
suas contas fixas em atraso por 
dificuldades financeiras. O estu-
do realizado entre 2017 e 2018 
apresentou que as contas básicas, 
como água e luz, são as princi-
pais atingidas pelo atraso. “37,5% 
dos brasileiros vivem em uma 
residência que não paga as contas 
básicas em dia; 26,6% atrasam as 
prestações de bens e serviços; e 

cerca de 7,8% da população pos-
sui problemas em pagar o aluguel 
até a data do vencimento”, explica 
João Esposito, economista e CEO 
da Express CTB, accountech de 
contabilidade.

A pesquisa também demon-
stra que dentre as famílias que 
possuem dificuldades para hon-
rar as contas básicas, 30,4% são 
chefiadas por pretos ou pardos, 
a maioria com baixo rendimento 
financeiro e nível de escolaridade 

inferior, com apenas o ensino fun-
damental completo.

“Os resultados divulgados pe-
lo IBGE apresentam a existência 
da desigualdade racial até mes-
mo na hora de pagarmos nossas 
contas. Para se ter uma noção, 
16,7% dos brasileiros vivem em 
lares sem acesso a serviços finan-
ceiros. Deste número, 11,7% são 
integrantes de famílias chefiadas 
por pretos ou pardos”, destaca o 
economista.

ICMS da conta de luz: devolução 
de R$ 50 bilhões ou novo calote?
Valor pode ser ainda maior e chegar a R$ 100 bilhões

A decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) que 
reconheceu que o ICMS 

não deveria compor a base de 
cálculo do PIS/Cofins gerou um 
crédito bilionário a que todos os 
consumidores de energia elétrica 
têm direito. Receber de volta o va-
lor cobrado a mais, porém, pode 
não ser simples.

A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) estima que a 
quantia ficará na casa de R$ 50 bi-
lhões, mas o valor definitivo ain-
da depende da Receita Federal. O 
plano da Aneel era devolver este 
montante em até cinco anos, aba-
tidos nas contas de luz, o que daria 
um desconto médio de 30% nas 
faturas de energia. Uma consulta 
pública foi realizada em fevereiro 
e março, mas a Agência até agora 
não chegou a um posicionamento 
definitivo e manifestou à reporta-
gem do Monitor Mercantil que 

continua analisando as contribui-
ções recebidas.

Além disso, as distribuidoras já 
manifestaram que pretendem ficar 
com pelo menos 10% a 30% do 
valor restituído, alegando gastos 
com advogados, riscos e ações na 
justiça. As empresas, porém, ape-
nas recolhem o imposto e repas-
sam aos governos; quem pagou a 
conta foram os consumidores.

O risco de calote não pode ser 
afastado. No passado, a Aneel já 
enfrentou um processo semelhan-
te, quando se recusou a devolver 
R$ 7 bilhões aos consumidores, 
fruto de um erro de cálculo nos 
reajustes anuais das contas. A 
questão foi parar no Judiciário, 
onde prescreveu. Não há mais co-
mo os consumidores reivindica-
rem devolução.

O montante a ser devolvido do 
ICMS ainda é incerto. O valor de 
R$ 50 bilhões é estimativo, porque 

não é conhecido o cálculo exato 
da restituição. As distribuidoras 
estão em fases distintas diferentes 
de apuração de crédito.

Como funciona isso? Após a 
decisão do STF, as distribuidoras 
fazem um cálculo e informam à 
Receita Federal, que analisa e diz 
quanto reconhece desse valor. A 
maioria das companhias de ener-
gia já fez isso ou está concluindo 
a fase, mas outras estão ainda na 
etapa inicial. O esperado é que em 
2022 os cálculos das 53 distribui-
doras tenham sido concluídos.

Embora a Aneel calcule oficial-
mente R$ 50 bilhões, a área téc-
nica da agência chegou a estimar 
R$ 70 bilhões. Além disso, o es-
timado pela Aneel seria um valor 
histórico, sem correções nos últi-
mos 5 anos. Especialistas do setor 
acreditam que o valor justo seria 
de R$ 100 bilhões, já corrigidos 
pela Selic. Página 6
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Filiado à

Por Maria Lucia 
Fattorelli

Em vez de interrom-
per a nociva opera-
ção de remunera-

ção da sobra de caixa dos 
bancos que vem sendo re-
alizada pelo Banco Central 
há anos, por meio do abuso 
na utilização das Opera-
ções Compromissadas, com 
imenso prejuízo aos cofres 
públicos e à economia do 
país, a Lei 14.185/2021 
transforma essa remunera-
ção em uma despesa obri-
gatória e, ainda por cima, 
sem limite ou parâmetro 
algum e sem sequer dizer 
quanto vai custar.

Essa operação não é 
qualquer operação. Ela é a 
principal operação respon-
sável pelo travamento da 
economia brasileira: os ju-
ros de mercado são abusi-
vos no Brasil por causa des-
sa remuneração diária aos 
bancos. E juros exorbitan-
tes amarram a economia: 
fica tudo travado!

É evidente que os bancos 
preferem receber o rendi-
mento diário pago pelo Ban-
co Central, do que empres-
tar para a sociedade a juro 
baixo. Dessa forma, todo o 

dinheiro depositado ou apli-
cado nos bancos, e que per-
tence à própria sociedade, 
deixa de retornar a ela por 
meio de empréstimos a ju-
ros baixos e passa a ficar es-
terilizado no Banco Central, 
rendendo juros somente aos 
bancos, às nossas custas. 
Enquanto isso, os bancos só 
se dispõem a emprestar às 
empresas e pessoas a taxas 
de juros exorbitantes, como 
as praticadas em nosso país, 
impedindo a circulação do 
dinheiro na economia, a ge-
ração de emprego e renda.

A Lei 14.185/2021 
afronta diversos dispositi-
vos constitucionais e revo-
ga, sorrateiramente, o art. 
34 da chamada Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, tendo 
em vista que para opera-
cionalizar a esdrúxula figu-
ra do Depósito Voluntário 
Remunerado que ela cria, 
o Banco Central voltará a 
emitir títulos públicos para 
remunerar os bancos, con-
forme explicitado no artigo 
“Depósitos voluntários e 
dívida pública: PL resgata 
a competência do BC pa-
ra emitir títulos próprios, 
proibida pela LRF”. Órgãos 
de controle ficarão calados 
diante desse escândalo?

Os títulos públicos que o 
Banco Central irá emitir, ao 
arrepio do disposto no art. 
34 da LRF, é que estabele-
cerão “a remuneração, os 
limites, os prazos, as formas 
de negociação e outras con-
dições” dos Depósitos Vo-
luntários Remunerados que 
a Lei ordinária 14.185/2021 
cria. Essa medida atende 
aos anseios do mercado, 
pois torna a transferência 
de centenas de bilhões aos 
bancos ainda mais obscura. 
Está relacionada também 
com a atuação autônoma do 
Banco Central em relação 
aos demais poderes, pois ele 
emitirá seus próprios títulos 
públicos, passando por ci-
ma da LRF, para remunerar 
sem limite os bancos.

Essa revogação da Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
não constou de forma ex-
plícita no resumido texto 
do PL 3.877/2020, tendo 
sido omitida também em 
sua justificação. Referido 
projeto foi votado direta-
mente em plenário, tanto no 
Senado como na Câmara, 
sem passar pelas comissões 
de Constituição e Justiça ou 
de Assuntos Econômicos 
ou Finanças e por nenhuma 
das comissões temáticas; 

sem audiências públicas ou 
qualquer debate público.

O elevadíssimo custo 
dessa operação recai sobre 
a sociedade, pois os recur-
sos para o pagamento da 
remuneração da sobra de 
caixa dos bancos saem do 
Tesouro Nacional, confor-
me detalhado em artigo no 
site da Auditoria Cidadã. E 
mais: os prejuízos do Banco 
Central também são repas-
sados ao Tesouro Nacional, 
de acordo com o disposto 
no Art. 7º da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (Lei 
complementar 101/2000).

O governo alega que fal-
tam recursos para aumen-
tar o valor do pífio auxílio 
emergencial que vem sendo 
pago aos mais necessitados, 
apesar de mais da metade 
da população brasileira se 
encontrar em estado de in-
segurança alimentar, pas-
sando fome. Nesse contex-
to, qual a justificativa para 
pagar juros diários aos ban-
cos sobre um dinheiro que 
sequer pertence a eles?

As Operações Compro-
missadas correspondem ao 
overnight imoral que che-
gou a ser noticiado quando 
alcançou R$ 1,6 trilhão em 
agosto/2020 e representa-

ram um custo de quase R$ 
3 trilhões em 10 anos aos 
cofres públicos, conforme 
dados oficiais tabulados pe-
la Auditoria Cidadã, sendo 
que em todo esse período 
essa remuneração aos ban-
cos se encontrava limitada à 
taxa básica de juros Selic.

Durante a tramitação do 
PL 3.877/2020, senado-
res rejeitaram emenda que 
pretendia limitar os juros 
do Depósito Voluntário 
Remunerado à Selic, o que 
significa que o céu será o 
limite para os juros que o 
Banco Central pagará dia-
riamente aos bancos! Ainda 
mais agora, com o Banco 
Central independente, a 
decisão acerca da remune-
ração fugirá completamen-
te ao controle público, que 
somente será chamado a 
pagar a conta.

A Lei 14.185/2021 co-
loca o Brasil na contramão 
do mundo, pois gera escas-
sez de moeda na economia, 
produz e aprofunda a crise, 
além de elevar os juros pa-
ra patamares estratosféricos. 
Outros países fazem o con-
trário: os EUA estão inje-
tando recursos nos bancos 
para aumentar a oferta de 
dinheiro na economia, e na 

Europa o BCE está punindo 
os bancos que depositarem 
o seu excedente nos bancos 
centrais e provocarem escas-
sez de moeda na economia.

A justificação do PL 
3.877/2020 (senador Ro-
gério Carvalho PT-SE) está 
repleta de erros. A alegada 
redução da dívida pública é 
uma ilusão, pois os títulos 
que passarão a ser emitidos 
pelo BC constituem dívida 
pública. Errou feio tam-
bém ao dizer que em 2020 
a elevação das operações 
compromissadas teria se 
dado “em razão da necessi-
dade de enxugar a liquidez 
criada pela utilização dos 
recursos da Conta Única 
para enfrentamento da pan-
demia”, ignorando que o 
Banco Central injetou R$ 
1,2 trilhão de liquidez nos 
bancos, como amplamente 
noticiado.

Apesar dessas mentiras, 
inúmeras inconstituciona-
lidades e até revogação da 
LRF, o projeto virou lei, 
pois vale tudo para garantir 
o overnight aos bancos.

Maria Lucia Fattorelli é coordenadora 
nacional da Auditoria Cidadã da 

Dívida e membro titular da Comissão 
Brasileira Justiça e Paz da CNBB.
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Vale revogar a chamada LRF para garantir o overnight aos bancos?

Nuances de uma explosão expansiva silenciosa
Por Fabio Reis 
Vianna

Quando o sistema 
mundial ainda en-
gatinhava naquele 

apêndice do continente eu-
rasiático que hoje conhece-
mos como Europa, Babur, 
o Rei de Cabul, entrava na 
Índia pelo noroeste para es-
tabelecer o Império Mogol, 
em 1526, delineando um 
império que seria posterior-
mente consolidado por seu 
neto Akbar (1556–1605). 

O esplendor das grandes 
civilizações orientais deu-se 
num período histórico em 
que a economia, as atividades 
culturais e o poderio bélico 
mundial se concentravam em 
lugares como China, Índia, e 
o antigo Império Persa, hoje 
conhecido como Irã.

A retirada estratégica da 
China dos Ming – civiliza-
ção mais avançada dentre os 
grandes impérios pré-mo-
dernos – do grande jogo 
expansionista talvez tenha 
sido o ponto delimitador 
entre o antes e o depois da 
subida geopolítica daque-
les, como diria o historia-

dor Paul Kennedy, “povos 
dispersos e relativamente 
pouco sofisticados que ocu-
pavam a parte ocidental da 
massa terrestre euroasiáti-
ca”, nomeadamente, os eu-
ropeus.

O vazio chinês ainda per-
manece um grande mistério 
para muitos historiadores: por 
que teria o almirante Cheng 
Ho recolhido sua esquadra, e 
aquela grande civilização em 
ascensão aberto mão de sua 
expansão rumo a um hege-
monismo incontestável no 
sistema mundial eurasiano?

Passados mais de 500 
anos de tais acontecimen-
tos, vemos o atual hegemon 
do sistema mundial moder-
no, herdeiro do expansio-
nismo violento e predatório 
inventado pelos europeus, 
se retirando de maneira 
improvisada e atabalhoada 
daquele território que no 
passado faria parte do gran-
de Império Mogol do Rei 
Babur e seu neto Akbar, o 
Afeganistão.

De acordo com a maioria 
dos analistas da mídia oci-
dental, a saída dos Estados 
Unidos do território afe-

gão deveria ter sido feita de 
maneira coordenada com 
o governo títere, aliados, e 
depois que todos os afegãos 
que colaboraram com a in-
vasão e ocupação já tives-
sem saído de cena.

Ocorre que, tanto a saí-
da abrupta do Afeganistão, 
quanto o primeiro discurso 
de Biden justificando a sa-
ída, confirmariam algo que 
análises centradas numa li-
derança americana do pas-
sado já não acompanham.

A atual explosão expan-
siva do sistema mundial, 
que se iniciou nos anos 70 
e moldou-se em contornos 
imperiais depois do colapso 
da URSS, parece encontrar-
-se em um momento único 
e certamente gerado pelo 
caos pandêmico.

É verdade que mesmo 
antes da crise da Covid-19, 
o aumento da pressão com-
petitiva já era visível, reflexo 
da entrada no jogo das no-
vas potências emergentes, 
em especial Rússia e China.

O acirramento da com-
petição interestatal, portan-
to, teria levado os Estados 
Unidos a abrir mão de sua 

liderança global funda-
da nos valores difusos da 
chamada “Ordem Liberal” 
instituída no pós Segunda 
Guerra Mundial.

A estratégia de segurança 
nacional de 2017, publica-
da durante a administração 
Trump, que na prática já 
vinha se delineando e apro-
fundando desde a primeira 
incursão no Iraque em 1991, 
agora se revelaria sem más-
caras. O rasgar da fantasia 
do falecido hegemon bene-
volente estava concretizado.

A grande novidade que 
o ocorrido no Afeganistão 
revela configura-se então 
na recente reunião do G7, 
em que líderes europeus co-
bram dos Estados Unidos 
uma postura mais respon-
sável e de liderança.

No entanto, o que ainda 
custa aos aliados europeus 
entenderem, ou aceitarem, 
é que os Estados Unidos 
desistiram de qualquer lide-
rança global, e nessa nova 
configuração estratégica – 
que não era um ponto fora 
da curva criado pela errática 
administração Trump – o 
interesse nacional, e só o 

interesse nacional dos Es-
tados Unidos, será a priori-
dade.

Sendo assim, e levando 
em consideração que a pre-
sença militar dos Estados 
Unidos no Afeganistão, pa-
radoxalmente, não estaria 
afetando negativamente os 
projetos econômicos chi-
neses, e pelo contrário, os 
favoreceu ao garantir esta-
bilidade na região, é absolu-
tamente plausível a linha de 
raciocínio que justificaria a 
saída: instaurar o caos numa 
região onde aos inimigos 
eurasiáticos interessaria a 
estabilidade.

A quarta explosão expan-
siva do sistema mundial re-
vela-se em aparências assus-
tadoras ao indicar, além do 
aumento da pressão com-
petitiva e da escalada dos 
conflitos em si mesmo, um 
deslocamento daquilo que o 
professor da UFRJ José Lu-
ís Fiori chamaria “buraco 
negro” de força destrutiva.

O buraco negro, portan-
to, estaria neste exato mo-
mento se deslocando para 
um novo epicentro bélico 
que seria provavelmente o 

Indo-Pacífico, bem como, 
regiões até então impensá-
veis como a própria Améri-
ca do Sul.

A recente pesquisa do 
jornal USA Today indican-
do um aumento no índice 
de impopularidade de Joe 
Biden após o ocorrido no 
Afeganistão, erroneamente, 
poderia indicar um passo 
atrás na saída americana; 
ocorre que, infelizmente, 
o que deverá acontecer é 
justamente o contrário: um 
dobrar na aposta pelo acir-
ramento do caos sistêmico 
e da desestabilização global.

O sistema mundial se 
alimenta da expansão per-
manente do poder, e isso 
se torna ainda mais claro 
quando quem está no topo 
do sistema se vê desafiado 
e perdendo terreno para os 
adversários.

Mais do que nunca tal-
vez tenha chegado a hora 
dos eurasiáticos ocuparem 
aquele vazio deixado pe-
la esquadra do almirante 
Cheng Ho em 1433.

Fabio Reis Vianna é escritor e 
analista geopolítico.
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Dívidas trilionárias mas 
longe dos cofres públicos

Os débitos inscritos nas dívidas ativas somam trilhões 
de reais. Ao final de 2020, somente a União contabi-

lizava R$ 2,5 trilhões. Mas quanto disso pode ser recuper-
ado? A lista da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN) traz empresas que contestam débitos e dívidas 
bilionárias em nome de companhias que nunca pagarão, 
por já ter ido à falência e não ter patrimônio.

O mesmo se repete nos estados. No Rio de Janeiro, por 
exemplo, a lista com as empresas inscritas na dívida ativa 
(agosto de 2021) traz Petrobras, Manguinhos, Arrows, 
CSN e Light, que juntas somam quase R$ 20 bilhões. Caso 
típico de cobranças contestadas administrativamente e ju-
dicialmente. Ainda que o fisco estadual ganhe as disputas, 
levará anos para arrecadar o dinheiro. Há ainda o caso de 
dívidas que, mesmo que sejam reconhecidas, dificilmente 
serão pagas, como o R$ 1,2 bilhão atribuídos à Varig.

Há ainda as pessoas físicas, com valores mais modestos. 
A lista do Rio de Janeiro traz na cabeça Eike Batista, com 
10 CDAs que totalizam R$ 47,1 milhões.

Clássico

Um dos livros mais importantes da Economia, A 
Riqueza das Nações, de Adam Smith, ganha nova edição no 
Brasil, desta vez pela Edipro.

“Todo o indivíduo que emprega o seu capital em apoio 
às atividades internas necessariamente se esforça para 
dirigir essa atividade para que seu produto tenha o maior 
valor possível. O produto do trabalho é aquilo que este 
acrescenta ao objeto ou à matéria-prima em que é em-
pregada” (p. 453).

A obra original é dividida em 5 volumes, que a Edipro 
reuniu nessa edição integral. Com capa dura, mais de mil 
páginas e tradução cuidadosa, o clássico conta com a re-
visão técnica e comentários do professor doutor Maurício 
Chalfin Coutinho, do Instituto de Economia da Unicamp.

Mestre

A coluna homenageia o jornalista e professor Nilson Lage, 
que morreu nesta segunda-feira, aos 84 anos, em Flori-
anópolis, após brava luta contra câncer no pulmão. Além de 
experiente profissional das redações, foi, sem dúvida, um dos 
melhores professores de jornalismo do País.

Rápidas

“Aspectos Fiscais” será tema de webinário do Grupo 
de Estudos de Tributação do Agronegócio, nesta quinta, 
às 9h, em youtube.com/c/grupodeestudosdatributaca-
odoagronegocio *** Nesta sexta-feira, às 14h, a FGV 
Educação Executiva faz webinário sobre ESG no setor 
elétrico, pelo canal da FGV no YouTube *** ClarkeMo-
det é uma das representantes brasileiras no IPR Gorilla, 
evento sobre propriedade intelectual *** Promovido pela 
Hotmilk, ecossistema de inovação da PUCPR, o programa 
de aceleração de startups SpeedUp está com inscrições 
gratuitas até 28 de agosto em hotmilk.pucpr.br/SpeedUp 
*** O IAG da PUC-Rio realizará dia 31, às 18h30, o 
webinário “R para Mercado Financeiro”. Inscrições: bit.
ly/webinarIAG34y *** “Por trás das medalhas olímpicas: 
o case de sucesso do canal Woohoo” será tema da Aula 
Inaugural dos cursos de Jornalismo, de Publicidade e de 
Cinema da UVA no próximo dia 30, às 10h30, no canal do 
YouTube, da CasaCom Conecta. Inscrições: sympla.com.
br/por-detras-das-medalhas-olimpicas-o-case-de-sucesso-
do-canal-woohoo__1319979

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

Inflação anualizada já está próxima de 10%

O Índice Nacio-
nal de Preços 
ao Consumidor 

Amplo 15 (IPCA-15), que 
mede a prévia da infla-
ção  oficial, registrou al-
ta de preços de 0,89% em 
agosto. A taxa é superior ao 
0,72% de julho deste ano 
e ao 0,23% de agosto do 
ano passado. Esta é a maior 
variação para um mês de 
agosto desde 2002 (1%). O 
IPCA-15 acumula taxas de 
inflação de 5,81% no ano 
e de 9,30% em 12 meses, 
segundo dados divulgados 
nesta quarta-feira pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-

fia e Estatística (IBGE).
Na prévia de agosto, o 

principal impacto para a in-
flação veio do grupo de des-
pesas habitação, que regis-
trou alta de preços de 1,97%, 
influenciada pela energia elé-
trica, cujo custo subiu 5%.

Os transportes também 
tiveram contribuição im-
portante, ao subir 1,11% 
na prévia do mês. O com-
portamento do grupo foi 
influenciado pelas altas de 
preços da gasolina (2,05%), 
do etanol (2,19%) e óleo 
diesel (1,37%). Em média, 
os combustíveis tiveram in-
flação de 2,02% no período.

Os alimentos e bebidas 
tiveram inflação de 1,02%, 
devido às altas de produ-
tos como tomate (16,06%), 
frango em pedaços (4,48%), 
frutas (2,07%) e leite longa 
vida (2,07%). O grupo saú-
de e cuidados pessoais foi 
o único que apresentou de-
flação (queda de preços), ao 
recuar 0,29% na prévia do 
mês.

Para Felipe Sichel, es-
trategista-chefe do Banco 
Digital Modalmais, “o IP-
CA-15 de agosto veio aci-
ma das nossas expectativas 
(0,82%) e da mediana do 
mercado (0,83%). A di-

nâmica mais forte de in-
dustriais preocupa e deve 
continuar pelo menos até 
o último trimestre do ano, 
de acordo com estudo pu-
blicado por nós no final de 
julho. Mantemos a projeção 
de alta de 100bps na próxi-
ma reunião do Copom.”

Destaques para o aumen-
to de energia elétrica resi-
dencial de 5% e combus-
tíveis de 2,02%. Os preços 
administrados vieram aci-
ma de nossas expectativas 
(1,44% antes 1,30% mo-
dal+) e os preços livres um 
pouco acima (0,70% contra 
0,64% esperado). 

Só 7% deixam Bolsa Família de forma gradual 

A maioria dos bene-
ficiários do Bolsa 
Família não deixa 

o programa de forma gra-
dual, o que, segundo um 
estudo do Banco Mundial, 
leva a crer que a regra cria-
da para ajudar na transição 
do beneficiário para o mer-
cado de trabalho não está 
sendo cumprida de forma 
adequada. De acordo com o 
relatório Equilibrando Es-
tabilidade e Transição – Pri-
meira Avaliação da Regra de 
Permanência no Programa 
Bolsa Família, divulgado 
nesta quarta-feira pelo ban-
co, apenas 7% dos benefici-
ários fizeram uso dessa re-
gra para deixar o programa.

A Regra de Permanência 
(RP) tem por objetivo ga-
rantir segurança ao benefi-
ciário durante o período de 
transição para o mercado 
de trabalho. De acordo com 
o levantamento do Banco 
Mundial, no entanto, essa 
transição vem sendo preju-
dicada por causa da forma 
abrupta com que o bene-

fício tem sido encerrado, 
gerando instabilidade finan-
ceira entre os que tentam se 
inserir no mercado.

“Somente uma minoria 
de famílias sai do Bolsa Fa-
mília passando pela Regra 
de Permanência, ou porque 
completaram todo o ciclo 
de vida de benefícios variá-
veis de seus filhos, ou por-
que a renda delas era maior 
que o limite” diz o estudo.

Os dados apresentados 
pelo banco demonstram 
que “somente 7% de todos 
os benefícios foram cance-
lados porque a família con-
cluiu um período de dois 
anos na Regra de Perma-
nência. Dos cancelamentos, 
14% estão relacionados a 
famílias que atualizam as 
informações de renda e/
ou a composição da família 
e, como resultado, a renda 
delas se torna mais alta do 
que o limite da regra, de 0,5 
salário mínimo per capita”, 
diz o estudo. Além disso, 
apenas 2% dos benefícios 
são cancelados porque os 

membros da família deixam 
de ter as características so-
ciodemográficas para re-
ceber benefícios variáveis, 
como filhos que atingem a 
idade adulta.

O Banco Mundial diz 
que, diante das “frequentes 
verificações cruzadas” fei-
tas com outros registros ad-
ministrativos públicos para 
a averiguação cadastral – e 
das obrigações impostas às 
famílias, para “realizarem 
a recertificação periodica-
mente” -, aproximadamente 
1,6 milhão de cancelamen-
tos de benefícios ocorreram 
nos 12 meses anteriores à 
pandemia.

O levantamento acres-
centa que 51% dos can-
celamentos do benefício 
ocorrem no momento 
da averiguação cadastral, 
quando não é possível se 
beneficiar das vantagens 
da Regra de Permanência 
(RP). “A principal causa 
de cancelamento é a des-
coberta de que a família 
não está em conformida-

de durante a verificação 
cruzada da renda familiar 
feita periódica e automa-
ticamente”, diz o estudo. 
Nesse processo, famílias 
que ultrapassem as linhas 
de benefício programa po-
dem ser excluídas.

De acordo com o estudo, 
nos últimos anos, foi ado-
tada pelos gestores do pro-
grama a prática de “aceitar 
as informações de diferen-
tes cadastros”. No entanto, 
a interoperabilidade dos 
cadastros acabou por levar 
à penalização de “beneficiá-
rios que não declaram alte-
rações em suas rendas”.

Na semana assada, ad-
vogados que atuam na área 
previdenciária se reuni-
ram com o presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco 
para defender que as mu-
danças propostas pela MP 
1.045/2021 e que tratam da 
gratuidade de Justiça não 
podem ser abordadas por 
Medida Provisória, pois 
precisam ser tratadas em 
Lei Complementar.

STF rejeita 
impeachment

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-
RO), oficializou nesta  
quarta-feira sua decisão de 
rejeitar o pedido de impe-
achment feito por Jair Bol-
sonaro contra o ministro do 
STF Alexandre de Moraes, 
na última sexta-feira (20). 
Mesmo assim, o presidente 
da República ainda prome-
te apresentar um segundo 
pedido, este contra o minis-
tro Luís Roberto Barroso, 
que além de integrar o STF, 
preside o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

Segundo Pacheco,  “ca-
be à presidência do Senado 
fazer a avaliação inicial das 
condições desse pedido. 
Imediatamente ao receber 
o pedido de impeqchment, 
eu encaminhei à Advoca-
cia do Senado. O parecer, 
muito bem fundamentado, 
reconhece que os fatos de-

clinados na petição não se 
superpõem ao rol de hipó-
teses que admitem impea-
chment de ministro do STF. 
De todos os fatos declina-
dos na denúncia feita pelo 
presidente, nenhum teve 
essa adequação legal, de 
modo que a recomendação 
da Advocacia do Senado é a 
rejeição dessa denúncia. Es-
sa manifestação é por mim 
acolhida”.

‘Rachadinha 
golpista’

Assessores e funcioná-
rios públicos do Legislativo 
também estão sendo orga-
nizados em uma nova for-
ma de ‘rachadinha’ que não 
se limita a retirada de ven-
cimentos para parlamenta-
res. Estão sendo usados por 
um dos vice-líderes de Jair 
Bolsonaro na Câmara dos 
Deputados, deputado Lú-
cio Mosquini (MDB), para 
organizar o ato golpista em 

Brasília no dia 7 de setem-
bro.

Em mensagem vazada no 
WhatsApp, divulgada pelo 
portal The Intercept, mos-
tra que Sigmar Rodrigues 
Nunes, assessor do deputa-
do, enviou uma mensagem 
a um grupo de servidores 
da Câmara explicando que 
o deputado pretendia insta-
lar uma “tenda no canteiro 
central da Esplanada no dia 
07 de setembro”. Também 
pedia ajuda aos colegas para 
conseguir uma autorização 
para montar a estrutura do 
ato golpista que, segundo 
insinuações de organiza-
dores, pretende invadir o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF).  Foi orientado a pro-
curar o governo do Distrito 
Federal para montar a ten-
da.

Casa da Moeda 
continua estatal

O governo federal deci-

diu retirar a Casa da Mo-
eda de seu portfólio de 
privatizações, por meio do 
Programa de Parcerias e 
Investimentos (PPI), vin-
culado ao Ministério da 
Economia.

A decisão foi anunciada 
em entrevista à imprensa, 
nesta quarta-feira, após 
a 17ª reunião do conse-
lho do programa. Criada 
em 1694, a Casa da Moe-
da do Brasil, responsável 
pela fabricação das cé-
dulas e moedas, além de 
passaportes e selos, havia 
sido incluída no progra-
ma de concessões, por 
meio de decreto presiden-
cial, em outubro de 2019. 
De lá para cá, cerca de R$ 
2,8 milhões foram desem-
bolsados para que o Banco 
Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e So-
cial (BNDES) fizesse um 
estudo de viabilidade do 
negócio. Com a decisão, a 
empresa pública segue sob 
controle da União.
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LEILÕES & 
COMPANHIA

Banco do Brasil  
faz megaleilão de  
2,3 mil imóveis

O Banco do Brasil está oferecendo 2,3 mil imóveis atra-
vés de leilões online e vendas diretas pela internet. 

Em parceria com o Resale, outlet de imóveis, o BB dispo-
nibiliza casas e apartamentos com até 80% de desconto. Os 
imóveis têm valores variados, que iniciam em R$ 6.924,00 e 
chegam a R$ 33.908.476,74. O BB informa que todos estão 
quitados e avaliados, além de não possuir dívidas a cargo do 
novo proprietário.

Os imóveis podem ser comprados à vista com um des-
conto de 3% sobre o valor ofertado. Em caso de parcela-
mento, os adquirentes podem dividi-los em até 12 vezes 
sem juros. Para conferir os imóveis ofertados pelo BB, 
acessar o portal Seu Imóvel BB (seuimovelbb.com.br). Na 
plataforma, é possível buscar por um imóvel ideal através 
de filtros de busca, como região, tipo de imóvel, valor ou 
situação (ocupado ou desocupado).

Destaque para  
casa em Itacoatiara

Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) destaca leilão de 
maravilhosa casa na Av. Mathias Sandri, 110, Qd 06, casa 05, 
Condomínio Ubá Itacoatiara, Itacoatiara, Niterói/RJ. Localizada 
a cinco minutos da praia de Itacoatiara, em um dos melhores 
condomínios da Região Oceânica. Cercada por grande área 
verde e reserva Estadual Serra da Tiririca. Avaliação em primeiro 
leilão: R$ 3.000.000,00. Leilão: 18 de outubro.

Promoção de prédio  
em São Conrado

Sérgio Represas (sergiorepresasleiloes.com.br) promove 
leilão de 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. Leilão em andamento.

Oferta de terreno em Itaboraí
Cristina Façanha (facanhaleiloes.com.br) divulga leilão de 

terreno na Rua Dona Bela, 1950, Condomínio Dom Phillip, 
Bela Vista, Itaboraí. Trata-se de local com calçamento, em via 
pública principal, transporte público na frente e com esgoto e 
iluminação, local com calçamento, transporte público na frente e 
com esgoto e iluminação. Condomínio possui quadra esportiva, 
portaria. Avaliação: R$ 60.000,00. Leilão no dia 11 de outubro.

Oportunidade na Lagoa
Leandro Brame (brameleiloes.com.br) organiza leilão do 

apartamento 104, na Rua Fonte da Saudade, 280, na La-
goa. Imóvel com sala piso em taco janela em esquadria de 
alumínio, três quartos sendo uma suíte com vista parcial 
da Lagoa Rodrigo de Freitas, e mais dois quartos com pe-
quena varanda com vista para rua. Tem quarto de empre-
gada com banheiro revertido para área de serviço, direito 
a uma vaga de garagem, está em edifício servido por três 
elevadores modernizados. Área nobre da Cidade do Rio de 
Janeiro, próximo à Lagoa Rodrigo de Freitas. Servido por 
vasta rede de transporte público, amplo comércio. Leilão 
em andamento com avaliação de R$ 700.000,00.

Bom terreno em Teresópolis
Daniela de Paula (depaulaonline.com.br) está anuncian-

do leilão de terreno. Trata-se do lote 141 do Condomínio 
do Bairro Residencial Paço de São Luiz, situado na Estra-
da Francisco Smolka, 3500, Quebra Frascos, (Teresópolis/
Itaipava, RJ). O terreno mede 28,00m de testada pela Ala-
meda dos Pinheiros; 28,00m nos fundos, divisa com terras 
de Wilson Pinto Novaes; do lado direito 132,00m, confron-
tando com o lote 140; e do lado esquerdo 143,00m, con-
frontando com o lote 142, com a área total de 3.660,00m². 
Avaliação: R$ 150.000,00. Leilão em andamento.
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Mercado imobiliário do Rio cresce 58% 
em lançamentos e de 34% nas vendas

A Associação Brasi-
leira de Incorpora-
doras Imobiliárias 

(Abrainc) e a Brain Inteli-
gência Estratégica realiza-
ram, nesta quarta-feira, o 
webinar “Perspectivas da 
Incorporação Imobiliária 
no Rio de Janeiro” . Além 
do debate com empresas 
atuantes no setor, o even-
to também contou com a 
divulgação dos dados mais 
recentes sobre o comporta-
mento do mercado imobili-
ário fluminense.

Levantamento realizado 
com base em dados de em-
presas do setor e enviados 
à Associação de Dirigentes 
de Empresas do Mercado 
Imobiliário (Ademi-RJ), à 

Câmara Brasileira da Indús-
tria da Construção (Cbic) 
e à Brain apontam que, no 
universo analisado, o núme-
ro de unidades lançadas no 
segundo trimestre de 2021 
(2.680 novos imóveis) su-
perou em 58% o resultado 
do mesmo período do ano 
passado (1.696 novos imó-
veis). Na comparação com 
o primeiro trimestre de 
2021, porém, quando 3.086 
unidades foram lançadas, a 
queda foi de 13%.

Em termos de comer-
cializações, foram vendidas 
4.572 unidades no segun-
do trimestre de 2021, um 
aumento de 34% sobre o 
mesmo intervalo do ano 
passado (3.403 unidades) e 

uma diferença de -4% sobre 
as 4.751 unidades vendidas 
nos três primeiros meses 
deste ano. O Valor Global 
de Vendas (VGV) alcança-
do no segundo trimestre 
deste ano foi R$ 2,618 bi-
lhões, mantendo o mesmo 
ritmo positivo registrado 
no primeiro trimestre (R$ 
2,648 bilhões).

“A cidade do Rio de Ja-
neiro apresentou, no en-
cerramento de junho, o re-
corde de lançamentos e de 
vendas no acumulado em 
12 meses desde o último 
ciclo de boom do mercado 
imobiliário, encerrado em 
2013/14”, afirma Fábio Ta-
deu Araújo, sócio-diretor da 
Brain Inteligência Estraté-

gica, se referindo às 17.355 
unidades lançadas e 21.530 
vendidas no período.

Para o presidente da 
Abrainc, Luiz França, os 
dados reforçam o bom 
desempenho do mercado 
imobiliário carioca, que 
está em um processo de 
retomada e com boas pers-
pectivas para o segundo 
semestre. “Os segmentos 
de Alto Padrão, Luxo e Su-
per Luxo também chamam 
a atenção pelos resultados, 
já que demonstraram ser 
produtos atrativos para 
compradores e investido-
res, que veem maior inte-
resse neles em relação às 
aplicações financeiras tra-
dicionais”, destaca.

Falta de leite, ovo e margarina nos 
supermercados se acentuou em julho

Setor de implante dentário movimentou  
R$ 850 milhões no país em 2019

A análise da Neogrid, 
que mede a falta 
de produtos nos 

supermercados, apontou 
leite, ovos e margarina co-
mo os produtos com maior 
falta nas gôndolas em julho. 
O índice da empresa espe-
cializada na sincronização 
da cadeia de suprimentos 
indica uma estabilidade pa-
ra o setor supermercadis-
ta. O valor, porém, ficou 
em 11,08% no mês, o que 
continua representando um 
nível considerado alto. A 
análise é feita com base em 
toda a malha de dados dos 
varejistas que consta na pla-
taforma da companhia.

Levando em considera-
ção os critérios adotados 
pela Neogrid para esse 
ranking, que é desenvol-
vido desde 2015, os dez 
produtos que mais falta-
ram nas gôndolas para o 
consumidor foram: leite 

longa vida (20%), bebidas 
à base de soja (19%), pro-
teína de soja (18%), ovos 
de aves (17%), margari-
na (13%), açúcar (12%), 
massa (12%), leite em pó 
(11%), requeijão (11%) e 
conhaque (11%).

“Em edições anteriores, 
percebemos que o brasi-
leiro buscava itens mais 
em conta para sua lista de 
compras. Era o caso, por 
exemplo, do ovo que, de 
certa forma, servia como 
opção à carne bovina. Hoje, 
vemos que mesmo esse ti-
po de produtos substitutos 
começa a aparecer no índice 
de ruptura nacional”, expli-
ca Robson Munhoz, CCSO 
(Chief  Customer Success 
Officer) da Neogrid.

Estabilidade é a palavra 
que mais representa o com-
portamento do índice dos 
últimos períodos. De abril 
a julho, a maior diferença 

foi de 0,11%, registrado 
entre abril e maio. No res-
tante dos meses, a ruptura 
praticamente se manteve 
no mesmo patamar, na casa 
dos 11%, conforme o gráfi-
co abaixo.

“Se alguém for a um su-
permercado para comprar 
100 produtos, em média, ele 
não vai achar 11. É o que 
indica o estudo na prática. 
Uma série de fatores, que 
vão desde problemas climá-
ticos até a falta de matéria 
prima, influenciam nessa 
estatística”, revela Munhoz.

Destaques recorrentes

Ovos de aves, margarina 
e leite longa vida são pro-
dutos que têm aparecido 
com uma certa recorrência 
como destaques negativos 
no índice de ruptura. No 
levantamento passado, por 
exemplo, os ovos tiveram 

o 5º maior índice. Nesse, 
aparecem na quarta po-
sição. Com uma porcen-
tagem parecida nos dois 
períodos analisados, cres-
cimento de apenas 0,37% 
em julho, a margarina se 
manteve no meio da ta-
bela. Por fim, mesmo di-
minuindo a porcentagem, 
que foi de 21 para 20%, o 
leite aparece como o pro-
duto que mais sofreu com 
a ruptura.

“Oferecer o melhor 
mix de produtos possível 
disponível na hora, lugar 
e quantidade certos é es-
sencial para todo e qual-
quer estabelecimento. Para 
alcançar esse objetivo, a 
tecnologia se faz uma alia-
da estratégica para dar a 
visibilidade essencial para 
toda a cadeia de suprimen-
tos, atendendo o varejo no 
ritmo que ele exige”, fina-
liza o executivo.

Segundo dados da 
Associação Brasi-
leira da Indústria 

Médica, Odontológica e 
Hospitalar (Abimo), apro-
ximadamente 2,4 milhões 
de próteses dentárias e 800 
mil implantes são realizados 
e 12 milhões de brasileiros 
consultam um dentista para 
usar aparelhos ortodônticos 
anualmente em todo o pa-
ís. Os diversos tratamentos 
dentários estéticos visam 
trazer um sorriso mais har-
mônico, com dentes mais 
alinhados e mais saudáveis.

Aliando a autoestima e 
a saúde bucal, o setor de 
implante dentário também 
continua em crescimento. 
De acordo com a Abimo, 

essa área da odontologia 
movimentou aproximada-
mente R$ 850 milhões no 
país em 2019.

Com o aumento nos tra-
tamentos odontológicos, 
cresce também a necessida-
de de a indústria brasileira 
ortodôntica investir na qua-
lidade dos implantes e ma-
teriais. A Vigodent-Coltene, 
líder nos segmentos de es-
tética e prótese odontoló-
gica, vem acompanhando 
esse aumento na demanda e 
na qualidade dos materiais. 
Em 2021, a empresa bateu 
o melhor resultado da sua 
história, com aumento de 
42% nas vendas em relação 
a 2019, ficando 15% acima 
do budget.

“Esse aumento era de se 
esperar por conta da forte 
queda durante a pandemia 
em 2020. Mas percebemos 
que os brasileiros estão se 
cuidando mais, prestando 
mais atenção na sua saúde 
e, consequentemente, indo 
mais ao dentista, o que au-
menta a nossa demanda por 
produtos e materiais”, ex-
plica Claudio Loureiro Nu-
nes, CEO da empresa.

A linha de moldagem é 
responsável pelo principal 
crescimento da marca. A téc-
nica é amplamente utilizada 
pelos dentistas para repro-
duzir a estrutura bucal do 
paciente. O procedimento 
é uma etapa importante dos 
tratamentos de ortodontia, 

lentes de contato, facetas 
dentárias, coroas e próteses 
parciais removíveis.

“Nosso baseline está ca-
da vez mais forte. Continu-
amos líderes de mercado 
nesse setor, principalmente 
na marca Perfil”, explica 
Nunes.

A expectativa é que es-
ses números não parem 
de crescer. Nos últimos 12 
meses, 1,28 milhão de bra-
sileiros passaram a contar 
com planos de saúde odon-
tológicos. Para o ano, é es-
perado um crescimento de 
10,4%. Isso indica que mais 
pessoas se sentarão na ca-
deira do dentista nos pró-
ximos meses para realizar 
tratamentos odontológicos.
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Três perguntas: Governo Biden x Big Techs
Por Jorge Priori

No último dia 9 de julho, 
o presidente Joe Biden assi-
nou uma ordem executiva 
para promover a competi-
ção na economia america-
na. As ações relacionadas 
ao setor de tecnologia, mais 
precisamente as Big Techs 
(Amazon, Apple, Face-
book, Google e Netflix), 
vão de encontro a compra 
de empresas que seriam 
competidoras, ao armaze-
namento de informações 
pessoais, práticas injustas 
contra pequenos negócios 
e as dificuldades impostas 
por fabricantes de telefones 
celulares para infernizar a 
vida de lojas independen-
tes de assistência técnica. 
A execução das ações esta-
rá a cargo da Federal Trade 
Comission (FTC), liderada 
por Lina Khan, responsável 
pela agência desde o últi-
mo dia 15 de junho. Khan 

é conhecida, e temida, pelos 
seus posicionamentos con-
tra as práticas anticompeti-
tivas das Big Techs.

Para entendermos me-
lhor esse assunto, conver-
samos com Edward Moya, 
analista sênior de merca-
do da Oanda, corretora de 
câmbio e provedora de ser-
viços de negociação online 
multiativos, dados de mo-
edas e análises, sediada em 
Nova York, Estados Uni-
dos.

O que está acontecen-
do entre o Governo Biden 
e as Big Techs?

Antes da Covid-19, o Go-
verno Biden já tinha como 
alvo as Big Techs por uma 
infinidade de razões, mas 
principalmente por causa 
das práticas anticompetiti-
vas e da frustração com o 
quão pouco eles pagam em 
impostos. Com o país ainda 
lutando contra a Covid, Bi-

den quer que as Big Techs 
façam mais no combate às 
campanhas de desinforma-
ção sobre vacinas. Essas 
empresas reportaram mais 
de US$ 100 bilhões em lu-
cros fora dos Estados Uni-
dos e agora terão que pagar 
mais impostos se o acordo 
de infraestrutura de Biden 
for aprovado.

O que o Governo Bi-
den pensa das Big Techs? 
Existe a possibilidade de 
que elas venham a ser di-
vididas?

Provavelmente, Biden 
terá um objetivo maior de 
combater as práticas anti-
competitivas, uma vez que 
o país esteja lidando melhor 
com a Covid. Contudo, mu-
danças significativas pare-
cem improváveis devido ao 
pouco controle que ele tem 
sobre o Congresso.

Como foi o resultado 

das Big Techs no segun-
do trimestre de 2021?

No geral, os ganhos da 
Big Tech foram mistos. Os 
hábitos de compra e consu-
mo estão se normalizando 
e isso significou problemas 
para a Amazon e a Netflix. 
A Apple continua a impres-
sionar e está se benefician-
do de um superciclo do 
iPhone. A Alphabet teve 
os melhores ganhos com 
o retorno dos anúncios do 
Google, o tremendo cresci-
mento do YouTube e a con-
tínua melhora dos negócios 
na nuvem.

Nota: considerando os re-
sultados reportados em julho, 
as cinco empresas mencionadas 
lucraram US$ 119,7 bilhões 
de dólares. As provisões para 
pagamento de imposto de renda 
totalizaram US$ 21,8 bilhões. 
A Apple sozinha lucrou US$ 
44,7 bilhões e pagará US$ 7,4 
bilhões em imposto de renda.

Optfiber Telecomunicações Ltda. 
CNPJ/ME nº 29.605.283/0001-87 - NIRE 35.231.381.076

Edital de Convocação - Reunião de Sócios
Ficam convocados os senhores sócios da Optfiber Telecomunicações Ltda. (“Sociedade”) a se 
reunirem em Reunião de Sócios, a realizar-se aos 30 dias de agosto de 2021, às 10:00 horas, na 
sede da Sociedade, na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rua Hilda Del Nero Bisquolo, 
nº 102, sala 1107, Jardim Flórida, CEP 13208-703, em segunda convocação, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovação do pagamento aos administradores da Sociedade, sob 
a forma de pró-labore, e definição do valor a ser pago até a aprovação das contas da Sociedade 
referentes ao exercício social de 2021, (ii) ratificação do pró-labore pago aos administradores até a 
data da Reunião de Sócios da Sociedade. São Paulo, 24 de agosto de 2021. Adriano Simão Santiago 
- Administrador; Nelson Alexandre Funaro Zanotti de Alvarenga - Administrador.

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em 26/04/21
1. Data, Hora e Local: Aos dias 26/04/21, às 10h, ocorreu a AGOE da VLI S.A. (“Companhia”), realizada de forma digital, por 
meio de conferência eletrônica, em razão da pandemia de coronavírus, nos termos dos artigos 121, § único, e 124, § 2º-A, da Lei 
6.404/76, regulamentados pela Instrução Normativa DREI nº 81, de 10/06/20 (“IN DREI nº 81”). Convocação, Presença e 
Quórum: Dispensada as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, por estarem presentes, 
por conferência eletrônica, os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme registros e 
assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas, sendo a acionista Vale S.A. (“Vale”) representada por 
seu procurador, Sra. Roberta Gomes de Oliveira, que cumpre orientação de voto proferida pelos Diretores Executivos da Vale Srs. 
Luciano Siani e Marcello Spinelli (Decisão de Diretores Executivos em Conjunto - DEC nº 062/2021, de 30/03/21). Verificado, 
portanto, quórum suficiente para a instalação desta Assembleia Geral e para as deliberações constantes da Ordem do Dia. 
Presentes, ainda, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Ernesto Peres Pousada Júnior e a Gerente Geral de GRC, Sra. Joyce 
Andrews da Costa, para prestar os esclarecimentos que se fizessem necessários, nos termos e para os fins do artigo 134, § 1º, 
da Lei 6.404/76. 2. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ernesto Peres Pousada Júnior, que convidou a Sra. Joyce 
Andrews da Costa para secretariá-lo. 3. Leitura dos Documentos: Foi dispensada, por unanimidade dos acionistas presentes, 
a leitura do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, inclusive respectivas notas explicativas, e do Parecer 
dos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício social findo em 31/12/20, uma vez que os documentos foram 
devidamente publicados no DOESP, páginas 141 a 156; e no jornal Monitor Mercantil, Caderno Financeiro, páginas 53 a 57, 
ambas edições do dia 26/02/21, na forma do disposto pelo § 5º, do artigo 133, da Lei das S.A.. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se 
os acionistas da Companhia em Assembleia para deliberar a respeito das seguintes matérias: A) Em pauta ordinária: (i) aprovar 
as contas da administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório Anual da 
Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/20; (ii) a 
proposta sobre a destinação do resultado apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31/12/20; e, (iii) eleição dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia. B) Em pauta extraordinária: (i) ratificação da Demonstrações 
Financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/19 e 2018, acompanhadas dos Relatórios 
Anuais da Administração e dos Pareceres dos auditores independentes; e, (ii) a fixação da remuneração anual e global dos 
administradores da Companhia. 6. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os 
acionistas deliberaram, o quanto segue: A) Em pauta ordinária: 6.1. Aprovar as contas da administração e Demonstrações 
Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório Anual da Administração e Parecer dos Auditores Independentes, todos 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/20. 6.2. Aprovar a proposta sobre a destinação do resultado apurado pela 
Companhia no exercício social encerrado em 31/12/20, no valor de R$2.778.265,17, a ser absorvido pelas reservas de retenção 
de lucros. 6.3. Aprovar a reeleição dos seguintes membros para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato 
unificado de 1 ano, a contar da presente data: (i). Luciano Siani Pires, brasileiro, casado, engenheiro, RG 07670975-3, IFP, CPF/
ME 013907897-56, com endereço comercial na Praia de Botafogo, 186, RJ, para o cargo de Presidente do Conselho de 
Administração da Companhia; e, Viktor Nigri Moszkowicz, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG 112711304, IFPRJ, CPF 
081.994.337-10, com endereço comercial na Praia de Botafogo 186, RJ, como membro suplente do Sr. Luciano Siani Pires; (ii). 
Ivan Malekzadeh Fadel, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 34.287.451-2, SSP/SP, CPF/ME 296.125.838-38, 
com endereço comercial na Praia de Botafogo, 186, RJ, como membro titular do Conselho de Administração; e, Marcio Felipe 
Milheiro Aigner, brasileiro, administrador, RG 08027395 6, IFP, CPF/ME 035.853.907-22, com endereço comercial na Praia de 
Botafogo, 186, RJ, como membro suplente do Sr. Ivan Malekzadeh Fadel; (iii). Fabiano de Carvalho Filho, brasileiro, solteiro, 
engenheiro mecânico, RG MG 11.662.350, CPF 044.351.486-09, com endereço comercial na Praia de Botafogo, 186, RJ, como 
membro titular do Conselho de Administração; e, Vitor Ribeiro Vieira, brasileiro, casado, economista, RG 00196245557, 
DETRAN/RJ, CPF 053.751.577-13, com endereço comercial na Praia de Botafogo, 186, RJ, como membro suplente do Sr. Fabiano 
de Carvalho Filho; (iv). Bruno Henrique Lopez Lima, brasileiro, solteiro, administrador, RG 298326723, SSP/SP, CPF 
319.832.398-36, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14.261 Ala B, 20º andar, Morumbi/SP, como membro 
titular do Conselho de Administração; e Ronald Jose Paz Vargas, cidadão boliviano, divorciado, economista, CPF 240.623.018-
06, passaporte 6428072 Q, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 14.261, Ala B, 20º andar Morumbi/SP, como 
membro suplente do Sr. Bruno Henrique Lopez Lima; (v). Marcos Pinto Almeida, brasileiro, solteiro, economista, RG M4.014.002, 
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, CPF 835.202.366-72, com endereço comercial na Avenida das 
Nações Unidas, 14.261 Ala B, 20º andar Morumbi/SP, como membro titular do Conselho de Administração; e Fernando 
Bernardes Boniolo Ziziotti, brasileiro, solteiro, advogado, RG 25.842.382-1 SSP/SP CPF 220.391.938-80, com endereço 
comercial na Avenida das Nações Unidas, 14.261, Ala B, 20º andar, Morumbi/SP, como membro suplente do Sr. Marcos Pinto 
Almeida; (vi). Takeshi Mitsui, japonês, casado, do comércio, Passaporte Japonês TK4761309, domiciliado na cidade de Tóquio, 
com escritório na 2 1, Otemachi 1 chome Chiyoda ku Tóquio, Japão, como membro titular do Conselho de Administração, o qual 
será representado, para os fins do artigo 146, § 2º da Lei das S.A., pelo Sr. Mitsuhiko Okubo, japones, casado, administrador, 
RNE V165709 8 e CPF 011.917.906-73, com escritório na Avenida Paulista, 1842, 23º andar, Ed. Cetenco Plaza, Torre Norte/SP; 
e Naoya Kubo, japonês, casado, do comércio, Passaporte Japonês TK6370303, domiciliado na cidade de Tóquio, com escritório 
na 2 1, Otemachi 1 chome, Chiyoda ku, Tóquio, Japão, como membro suplente do Sr Takeshi Mitsui, qual será representado para 
os fins do artigo 146, § 2º da Lei das S.A., pelo Sr. Mitsuhiko Okubo, japonês, casado, administrador, RNE nº V165709-8 e CPF 
011.917.906-73, com escritório na Avenida Paulista, 1842, 23º andar, Ed. Cetenco Plaza Torre Norte/SP; e (vii). Rafael de 
Oliveira Morais, brasileiro, casado, contador, RG 1.877.886, SSP/DF, CPF 695.503.011-68, com endereço profissional no SBS, 
Quadra 04, Lotes 3/4, Ed. Matriz I da Caixa Econômica Federal, 21º Andar, Brasília/DF, para o cargo de membro titular do 
Conselho de Administração da Companhia, como membro titular do Conselho de Administração; e, Fernanda Martins Viana, 
brasileira, casada, economiária, RG 1.839.359, SSP/DF, CPF 701.461.791-53, com endereço profissional no SBS Quadra 4 LT 3/4 
11º, andar - Matriz I, Asa Sul/DF, como membro suplente do Sr. Rafael de Oliveira Morais. 6.3.1. A posse de cada um dos 
membros do Conselho de Administração ora eleitos será feita mediante assinatura do Termo de Posse, lavrado em livro próprio 
da Companhia, no qual contém a declaração de desimpedimento, conforme legislação aplicável. 6.3.2 Na oportunidade, os 
membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram sob as penas da Lei, para fins do disposto nos §§ 1º a 4º do art. 
147 da Lei das S.A., e, cientes de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal, que: (a) não estão 
impedidos por lei especial, ou condenados 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; (b) possuem reputação ilibada; e (c) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da 
Companhia, e não têm, nem representam interesses conflitantes com o da Companhia, conforme termos de posse lavrados no 
livro próprio da Companhia. 6.3.3. A Companhia manterá arquivados os comprovantes para atendimento de elegibilidade, 
reputação e capacidade, e/ou outros requisitos normativos/legais dos conselheiros ora eleitos, em cumprimento ao artigo 147 
da Lei 6.404/76. B) Em pauta extraordinária: 6.4. Ratificar a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia 
referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/19 e 31/12/18, acompanhadas dos Relatório Anuais da Administração e 
dos Pareceres dos auditores independentes. Registra-se que a acionista BNDES Participações S.A. - BNDESPAR absteve-se de 
votar acerca da matéria objeto do item “i” da pauta extraordinária. 6.5. Aprovação do valor de até R$ 48.621.627,85 para a 
remuneração anual e global dos administradores da Companhia referente ao exercício social a se encerrar em 31/12/21, que 
contempla as seguintes parcelas: remuneração fixa, incentivo de curto prazo, incentivo de longo prazo, outros pagamentos, 
encargos patronais, cessação do cargo (indenização) e benefícios. Registra-se que a acionista BNDES Participações S.A. - 
BNDESPAR absteve-se de votar acerca da matéria objeto do item “ii” da pauta extraordinária, tendo proferido manifestação em 
apartado. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da Mesa encerrou os trabalhos da AGOE, dos quais 
se lavrou a presente ata, em forma de sumário, na forma prevista no Artigo 130, §1º, da Lei das S.A., a qual, lida e achada 
conforme, foi assinada por todos os presentes. O Presidente e a Secretária declaram, expressamente, que foram atendidos todos 
os requisitos para a realização desta Assembleia Geral, especialmente os previstos na IN DREI nº 81. Mesa: Ernesto Peres 
Pousada Júnior - Presidente e Joyce Andrews da Costa - Secretária. Acionistas Presentes: Vale S.A.; Fundo de Investimento do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FI-FGTS; Mitsui & Co., Ltd; e Brookfield Brazil Infrastructure Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia; Brasil Port Holdings L.P e BNDES Participações S.A - BNDESPAR. SP, 26/04/21. Joyce Andrews da 
Costa - Secretária da Mesa. JUCESP sob o nº 256.704/21-1 em 02/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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VLI S.A.
CNPJ/MF nº 12.563.794/0001-80 - NIRE nº 35.300.391.101

AGE em 05/07/21. 1. Data, Hora e Local: Aos 05/07/21, às 18h, ocorreu a AGE da Cia., realizada de forma digital, por meio 
de conferência eletrônica, em razão da pandemia de coronavírus, nos termos dos Artigos 121, § único, e 124, §2º - A, da Lei 
6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), regulamentados pela IN DREI nº 81. 2. Convocação, Presença e Quórum: Dis-
pensada as formalidades de convocação, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei das S.A., por estarem presentes, por conferência 
eletrônica, os acionistas representando a totalidade do capital social da Cia., conforme registros e assinaturas constantes no 
Livro de Registro de Presença de Acionistas. Verificado, portanto, quórum suficiente para a instalação desta Assembleia Geral 
e para as deliberações constantes da Ordem do Dia. Presentes, ainda, o Diretor Presidente da Cia., Sr. Ernesto Peres Pousada 
Júnior e a Gerente Geral de GRC, Sra. Joyce Andrews da Costa. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ernesto 
Peres Pousada Júnior, que convidou a Sra. Joyce Andrews da Costa para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Renúncia e eleição de 
membros do Conselho de Administração da Cia. 5. Deliberações: Devidamente instalada a Assembleia, discutidos os temas e 
prestados os esclarecimentos necessários, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem qualquer condição ou 
reservas: 5.1. Consignar a renúncia do Sr. Rafael de Oliveira Morais ao cargo de membro titular do Conselho de Administração 
da Cia., formalizada nesta data mediante Termo de Renúncia enviado à Cia. e arquivado em sua sede. O conselheiro retirante 
deixa de exercer suas funções estatutárias perante o Conselho de Administração da Cia. na data constante no respectivo Termo 
de Renúncia, tendo os acionistas expressado votos de agradecimentos pelos serviços prestados à Cia. durante o exercício 
do cargo; 5.2. Tendo em vista a vacância do cargo de membro titular do Conselho de Administração da Cia. com a renúncia 
disposta no item retro disposto, eleger o Sr. Pedro Duarte Guimarães, brasileiro, casado, economista, RG 8088253, SSP/DF, 
CPF 016.700.677-00, com endereço profissional no SBS, Quadra 04, Lotes 3/4, Ed. Matriz I da Caixa Econômica Federal, 21º 
Andar, Brasília/DF, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Cia., nos termos do respectivo Termo de 
Posse a ser lavrado em livro próprio, o qual conterá a declaração de desimpedimento, conforme legislação aplicável e por meio 
do qual ficará investido dos poderes necessários para o exercício das suas funções, tendo prazo de gestão unificado com os 
demais conselheiros anteriormente eleitos, qual seja: até a próxima AGO que aprovar as contas da Cia. referentes ao exercício 
social findo em 31/12/21. 5.2.1. Na oportunidade, o membro do Conselho de Administração ora eleito declarou sob as penas 
da Lei, para fins do disposto nos §1º a 4º do art. 147 da Lei das S.A., e, ciente de que qualquer declaração falsa importa em 
responsabilidade criminal, que: a) não está impedido 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; b) tem reputação ilibada; e c) não ocupa cargo em sociedade que possa ser 
considerada concorrente da Cia., e não tem, nem representa interesses conflitantes com o da Cia., conforme Termo de Posse 
lavrado no livro próprio da Cia. 5.2.2. A Cia. manterá arquivados os comprovantes para atendimento de elegibilidade, reputação 
e capacidade, e/ou outros requisitos normativos/legais do conselheiro ora eleito, em cumprimento ao Art. 147 da Lei das S.A.. 
5.3. Tendo em vista a renúncia e eleição retro mencionadas, a composição consolidada de membros titulares e respectivos 
suplentes do Conselho de Administração da Cia. passa a ser a que se segue: Conselho de Administração da VLI S.A.:Titular: 
Luciano Siani Pires - Presidente do Conselho de Administração; Fabiano de Carvalho Filho; Ivan Malekzadeh Fadel; Marcos Pinto 
Almeida; Bruno Henrique Lopez Lima; Takeshi Mitsui; Pedro Duarte Guimarães. Suplente: Viktor Nigri Moszkowicz; Vitor Ribeiro 
Vieira; Márcio Felipe Milheiro Aigner; Fernando Bernardes Boniolo Ziziotti; Ronald José Paz Vargas; Naoya Kubo; Fernanda Martins 
Viana. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da Mesa encerrou os trabalhos da AGE, dos quais se 
lavrou a presente ata, em forma de sumário, na forma prevista no Art. 130, §1º, da Lei das S.A., a qual, lida e achada conforme, 
foi assinada por todos os presentes. Mesa: Ernesto Peres Pousada Júnior - Presidente e Joyce Andrews da Costa - Secretária. 
Acionistas Presentes: Vale S.A.; Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FI-FGTS; Mitsui & Co., 
Ltd.; Brookfield Brazil Infrastructure Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia; Brasil Port Holdings L.P e BNDES 
Participações S.A. - BNDESPAR. SP, 05/07/21. Joyce Andrews da Costa - Secretária da Mesa. JUCESP. Certifico o registro sob o 
nº 358.213/21-6 em 27/07/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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VLI S.A.
CNPJ/ME nº 12.563.794/0001-80 - NIRE nº 35.300.391.101

ASSOCIAÇÃO A NATUREZA DO ENSINO CNPJ – 11.413.825/0001-54

BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
ATIVO 2020 2019
Circulante 12.068.802,97  12.386.572,49 
  Caixa e Equivalentes de Caixa 3.517.973,27  3.920.889,44 
  Caixa -    -   
  Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição  12.504,19  50,47 
  Aplicações Financ. – Recursos sem Restrição 3.505.469,08  3.920.838,97 
  Créditos a Receber 8.550.829,70  8.465.683,05 
  Mensalidades de Terceiros 1.225.914,32  782.641,80 
  (-)PCLD -    (78.264,18)
  Impostos a Recuperar -    -   
  Adiantamentos Diversos -    -   
  Acordos Judicias 539.128,67  733.200,15 
  Empréstimo a Terceiros 6.785.786,71  7.028.105,28 
Não Circulante 1.972.636,47  2.033.022,23 
  Realizável a Longo Prazo
  Bens  2.450.157,15  2.382.532,25 
  (-) Depreciação Acumulada (490.251,51) (366.233,25)
Intangível 12.730,83  16.723,23 
TOTAL DO ATIVO 14.041.439,44   14.419.594,72 

PASSIVO 2020 2019
 Circulante  5.676.565,92   5.666.306,68 
  Fornecedores de bens e serviços  191.101,25   341.588,55 
  Obrigações com Empregados  990.104,96   852.524,20 
  Provisões  518.908,24   498.329,46 
Outras Obrigações  2.414,19   2.952,24 
  Obrigações Tributárias  114.438,93   27.574,85 
  Emprestimos e Financiamentos  1.008.595,32   740.539,73 
  Alugueis a Pagar  67.276,46   88.349,50 
  Conta Correntes  1.381.365,66   2.070.490,70 
Adiantamento de Clientes  1.402.360,91   1.043.957,45 
Não Circulante 701.308,60  495.996,04 
  Emprestimos e Parcelamentos 701.308,60  495.996,04 
  Patrimônio Social  7.663.564,92   8.257.292,00 
	 	 Superávit	ou	Déficit	Acumulado	 	8.257.292,00		 	7.112.095,20	
	 	 Superávit	ou	Déficit	do	Exercicio	 	(593.727,08)	 	1.145.196,80	
TOTAL DO PASSIVO  14.041.439,44   14.419.594,72 

RECEITAS OPERACIONAIS 2020 2019
 Receita  22.062.005,84   25.145.585,84 
  Programa (Atividades) de Educação  -     -   
  Mensalidades  21.915.722,42   24.995.065,76 
  Bolsas  4.807.145,00   6.093.527,59 
 (-) PCLD  -     -   
Outras Receitas  78.264,18   -   
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 
  Com Programas (Atividades)  (11.161.186,02)  (12.549.983,39)
  Educação  (6.354.041,02)  (6.456.455,80)
  Saúde  
  Gratuidades Concedidas  (4.807.145,00)  (6.093.527,59)
  Trabalho Voluntário 
RESULTADO BRUTO  15.707.964,82   18.689.130,04 
DESPESAS OPERACIONAIS  (16.240.371,67)  (17.322.152,18)
  Administrativas  (1.352.420,98)  (2.015.726,24)
  Salários  (5.955.516,95)  (6.004.579,27)
  Encargos Sociais  (327.849,73)  (508.515,76)
  Prestação de Serviços  (2.930.069,72)  (3.854.498,13)
  Aluguéis  (3.140.113,68)  (3.018.216,97)
  Serviços Gerais  (502.858,20)  (216.340,47)
  Manutenção   (655.906,47)  (614.727,43)
  Impostos e Taxas   (673.713,62)  (611.618,50)
  Materiais Didáticos  (512.591,43)  (290.145,04)
  Depreciação e Amortização  (128.010,66)  (116.523,39)
  Despesas Diversas  -     -   
Resultado Financeiro  (61.320,23)  (71.260,98)
Receitas Financeiras  68.019,24   150.520,08 
  Despesas Financeiras  (61.320,23)  (221.781,06)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO  (593.727,08)  1.145.196,80 

Método Indireto 2020 2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
	 Superávit	(Déficit)	do	Período	 (593.727,08)	 1.145.196,80
 Ajustes por:
  (+) Depreciação 128.010,66 120.225,03
  (+) Estoque
  (+) PCLD  48.530,95
  (-)  Ajuste de Exercicios Anteriores
	 	 Superávit	(Déficit)	Ajustado	 (465.716,42)	 1.313.952,78
 Aumento (Diminuição) nos Ativos Circ. (85.146,65) (3.211.722,23)
  Mensalidades (521.536,70) (263.973,85) 
  Adiantamentos a Fornecedores
  Titulos e Valores Imobiliarios - -   
  Tributos a Recuperar  11.516,93 
  Despesas Antecipadas 194.071,48 (633.534,05) 
  Outros Valores a Receber 242.318,57 (2.325.731,26) 
 Aumento (Diminuição) nos Passivos Circ. (317.325,36) 2.537.869,78
  Fornecedores de bens e serviços (150.487,30) (269.751,96) 
  Obrigações com Empregados 134.846,11 77.725,67 
  Obrigações Tributárias 50.110,45 2.411,18 
  Emprestimos com Terceiros (689.125,04) (317.146,84) 
  Matriculas Antecipadas 358.403,46 1.043.957,45 
  Subvenções e Assistências Governamentais (21.073,04) (27.670,99) 
  Outras Obrigações a Pagar  2.028.345,27 
 (=) Caixa Líq. Gerado pelas Ativ. Operacionais (868.188,43) 640.100,33 
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
  Recursos Recebidos pela Venda de Bens 
  Outros Recebimentos por Invest. Realizados - -   
  Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo (67.624,90) (176.747,55) 
 (=) Caixa Líq. Consumido pelas Ativ. de Invest. (67.624,90) (176.747,55)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
  Recebimentos de Empréstimos 532.897,16
  Outros Recebimentos por Financiamentos
  Pagamentos de Empréstimos  495.996,04 
  Pagamentos de Arrendamento Mercantil
(=) Caixa Líq. Consumido pelas Ativ. de Financ. 532.897,16 495.996,04
(=) Aumento Líq. de Caixa e Equiv. de Caixa (402.916,17) 959.348,82
Caixa e Equiv. de Caixa no Início do Período 3.920.889,44 0,00
Caixa e Equiv. de Caixa no Fim do Período 3.517.973,27 3.920.889,44
AUMENTO(DIMINUIÇÃO) NO SALDO DE CAIXA
E EQUIVALENTES DE CAIXA (402.916,17)  3.920.889,44 

RECEITAS 2020 2019
Receitas Operacionais  21.915.722,42   24.995.065,76 
Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa 
Outras Receitas e Outras Despesas  -     -   
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 5.795.187,16 6.600.372,80
Materiais, Energia, serviços de terceiros e outros  5.795.187,16   6.600.372,80 
Perda/Recuperação de Valores Ativos 
Outros  -     -   
VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) 16.120.535,26 18.394.692,96
RETENÇÕES 128.010,66 116.523,39
Depreciação, Amortização e Exaustão  128.010,66   116.523,39 
VALOR ADIC. LÍQ. PROD. PELA ENTIDADE (3-4) 15.992.524,60 18.278.169,57
VALOR ADIC. RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 146.283,42 150.520,08
Resultado da Equivalência Patrimonial 
Receitas Financeiras  68.019,24   150.520,08 
Outras Receitas  78.264,18  
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6) 16.138.808,02 18.428.689,65
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 16.138.808,02 18.428.689,65
Pessoal e Encargos 12.637.407,70 13.431.876,32
Despesas com Pessoal   12.637.407,70   12.472.174,40 
Encargos Sociais  959.701,92 
Remuneração de capitais de terceiros 3.421.413,78 3.239.998,03
Juros 
Aluguéis  3.140.113,68   3.018.216,97 
Outros  281.300,10   221.781,06 
Impostos, taxas e contribuições 673.713,62 611.618,50
Impostos, taxas e contribuições  673.713,62   611.618,50 
Remuneração do Capital Próprio 
Juros e aluguéis 
Juros sobre capital próprio e dividendos 
Superavit/Déficit	do	Exercício	 	(593.727,08)	 	1.145.196,80	

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Prezados Senhores, A diretoria da Associação A Natureza do Ensino apresenta a V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Empresa e respectivas Notas Explicativas, assim como o Relatório dos auditores independentes, referentes 
ao	exercício	findo	em	31	de	dezembro	de	2020,	em	cumprimento	às	disposições	legais,	estatutárias.	Permaneceremos	ao	inteiro	dispor	de	V.Sas.	para	quaisquer	esclarecimentos	que	eventualmente	possam	ser	necessários.	São	Paulo,	16	de	abril	de	2021.	À Diretoria.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

DVA - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

DFC - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA 

 Patrimonio Superávit/ Total do
	 Social	 	Déficit	AC	 Patrimônio
Saldos em 31.12.2018  -     7.112.095,20   7.112.095,20 
Movimentação	do	Período	 	 	
Superávit/Déficit	do	Período	 	 	1.145.196,80		 	1.145.196,80	
Ajuste ao Resultado    -   
Saldos em 31.12.2019  -     8.257.292,00   8.257.292,00 
Movimentação	do	Período	 	 	
Superávit/Déficit	do	Período	 	-				 	(593.727,08)	 	(593.727,08)
Ajuste ao Resultado    -   
Saldos em 31.12.2020  -     7.663.564,92   7.663.564,92 

1.CONTEXTO OPERACIONAL - A ASSOCIAÇÃO A NATUREZA DO ENSINO, 
é	uma	associação	civil,	entidade	de	fins	 ideais,	de	finalidade	não	econômica,	nos	
moldes do que estabelece o Código Civil Brasileiro, em seus artigos 53 a 61. A 
Associação	 tem	 por	 finalidades	 sociais:	 a)	 Organizar,	 manter	 e	 desenvolver	 a	
educação	e	a	instrução,	em	todos	os	seus	níveis	e	graus,	nos	termos	dos	princípios	
consignados na legislação respectiva; b) Contribuir para o desenvolvimento da 
cultura,	 da	 pesquisa	 científica,	 da	 tecnologia	 e	 do	 ensino	 no	 Brasil;	 c)	 Contribuir	
para o desenvolvimento da solidariedade humana, através do aperfeiçoamento do 
homem	 e	 da	 preservação	 da	 cultura	 brasileira,	 inspirada	 nos	 princípios,	 morais,	
cívicos	 e	 democráticos;	 d)	 Realizar	 ou	 participar	 de	 congressos,	 seminários,	
conferências,	excursões	e	reuniões	com	finalidade	educacionais,	culturais	e	sociais.	
2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - Na elaboração 
das	demonstrações	financeiras	de	2020,	a	Entidade	adotou	a	Lei	nº	11.638/2007,	
naquilo	que	importa	às	questões	contábeis	vinculadas	às	organizações	que	integram	
o Terceiro Setor. Nesse sentido, tomou como base de referência as orientações 
advindas da NBC ITG 2002 – ENTIDADES SEM FINS DE LUCROS, aprovada 
pela	 Resolução	 CFC	 Nº	 1.409/12,	 que	 estabelece	 critérios	 e	 procedimentos	
específicos	 de	 avaliação,	 de	 registros	 dos	 componentes	 e	 variações	 patrimoniais	
e	 de	 estruturação	 das	 demonstrações	 contábeis,	 e	 as	 informações	 mínimas	 a	
serem	 divulgadas	 em	 nota	 explicativa	 das	 entidades	 sem	 finalidade	 de	 lucro.	 3. 
PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - a)	 Apuração	 do	 superávit/déficit	 do	
exercício: Apuração	 do	 superávit/déficit	 do	 exercício	 -	 As	 receitas	 operacionais	
decorrentes das mensalidades e as despesas operacionais são reconhecidas 
em	 regime	 de	 competência	 de	 exercícios.	 As	 despesas	 com	 bolsas	 de	 estudos	
e descontos concedidos a alunos, doações e contribuições e as receitas com 
subvenções	 e	 auxílios,	 são	 reconhecidas	 quando	 dos	 efetivos	 pagamentos	 ou	
recebimentos;	 os	 recursos	 da	 Entidade	 foram	 aplicados	 em	 suas	 finalidades	
institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrado pelas suas 
despesas	 e	 investimentos	 Patrimoniais.	 A	 Entidade	 na	 medida	 do	 possível	 vem	
adotando medidas necessárias, como redução de custo para reverter sua situação 
financeira.	b) Ativos circulantes e passivos circulantes e em longo prazo: Os 
ativos circulantes são demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando 
aplicável, os rendimentos auferidos. Os passivos circulantes e não circulantes são 
demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos encargos incorridos. c)	 Patrimônio	 Social	 -	 Composto pelos superávits e 
déficits	 obtidos	 ao	 longo	 do	 período	 de	 existência	 da	 entidade	 e	 não	 tem	 capital	
social. d) Empréstimos: Empréstimos obtidos para manutenção do capital de giro, 
com	incidência	de	taxas	de	juros	de	mercado,	junto	a	Instituição	financeira	credora	
para	 pagamento	 em	 36	 parcelas	 do	 saldo	 devedor,	 e	 que	 no	 próximo	 exercício	
de 2020 serão quitadas. 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - O Caixa e os 
Equivalentes	de	Caixa	estão	assim	apresentadas:
 2020 2019
Bancos conta movimento 12.504,19  50,47
Aplicações	financeiras		 3.505.469,08		 3.920.838,97
 3.517.973,27  3.920.889,44
5. MENSALIDADES A RECEBER - Composta por créditos gerados no decorrer dos 
exercícios	e	não	quitadas	até	31/12/2020.		Os	valores	estão	assim	demonstrados:
 2020 2019
Mensalidades a receber 1.225.914,32 782.641,80
Provisão para créditos duvidosos acumulados 0,00 (78.264,18)
Líquido a receber 1.225.914,32 704.377,62
6. ADIANTAMENTOS - São compostos por valores adiantados a funcionários, 
fornecedores, Impostos a recuperar, Empréstimos a Terceiros e Despesas 
antecipadas	e	estão	assim	demonstrados:
 2020 2019
Despesas Antecipadas 0,00 194.071,48
 0,00 194.071,48
7. PASSIVO CIRCULANTE - São compostos por valores de obrigações 
a fornecedores, cartão de crédito, trabalhistas, impostos, empréstimos/
financiamentos,	contribuições	sociais	e	creditos	antecipados	por	clientes	que	está	
assim	demonstrado:
 2020 2019
Fornecedores 191.101,25 341.588,55
Obrigações trabalhistas 1.548.181,02 1.413.334,91
Obrigações	fiscais																							 77.685,30 27.574,85
Empréstimos/Financiamentos 1.008.595,32 681.010,72
Contas a pagar 67.276,46 88.349,50
Adiantamento de Clientes 1.402.360,91 1.043.957,45
 4.295.200,26 3.595.815,98
8. INSS COTA PATRONAL - De	 conformidade	 com	 a	 Lei	 nº	 9.732	 de	 11	 de	
dezembro	de	1998,	regulamentada	pelo	Decreto	Lei	nº	3.039	de	28	de	abril	de	1999,	
as	pessoas	jurídicas	de	direito	privado	sem	fins	lucrativos,	passaram	a	ser	obrigadas	
a recolher mensalmente a cota patronal do INSS (Instituto Nacional de Seguro 
Social),	 calculada	 com	 base	 na	 isenção	 a	 ser	 usufruída,	 correspondente	 entre	 a	
relação existente do valor efetivo total das vagas cedidas, integral e gratuitamente 
e a receita bruta total apurada mensalmente. 9.IMUNIDADE USUFRUÍDA COM 
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EM 2020 E 2019. - Para	 fim	 único	 e	 exclusivo	 de	
publicação	informamos	o	seguinte:	O	benefício	usufruído	pela	Entidade	em	função	
do	gozo	de	sua	imunidade	constitucional,	que	corresponde	à	cota	patronal	do	INSS,	
cujos montantes em 31 de dezembro de 2020 se encontra assim detalhado.
 2020 2019
INSS SAT 100.350,28 103.700,73
INSS PATRONAL 2.007.005,91 2.074.014,56
INSS TERCEIROS  451.576,31 466.653,26
 2.558.932,50 2.644.368,55
10. GRATUIDADES - Valores em Gratuidades concedidas, em atendimento a lei 
12.868/2014	e	decreto	nº	8.242/2014.
 2020 2019
Total das receitas 21.915.722,42 24.995.065,76
Bolsas de estudos a alunos 3.243.124,00 4.096.667,59
Total das assistências sociais e educacionais (3.243.124,00) (4.096.667,59)
Percentual de Aplicação 14,80% 16,38%
11. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTENCIA 
SOCIAL - CEBAS	-	A	entidade	possui	a	Certificação	de	Entidades	Beneficentes	de	
Assistência	Social	na	Área	de	Educação	–	CEBAS	sob	o	nº	23123.001.308/2011-42	
deferido conforme Portaria 1005 de 22 de setembro de 2017 publicado no Diário 
Oficial	da	União

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis.
Aos Associados da: Associação A Natureza do Ensino. 
Opinião Com Ressalva - Examinamos as demonstrações Contábeis da Associação A Na-
tureza do Ensino que compreendem o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2020 e as 
respectivas	demonstrações	do	resultado,	das	mutações	do	patrimônio	líquido	e	dos	fluxos	de	
caixa	para	o	exercício	findo	naquela	data,	bem	como	as	correspondentes	notas	explicativas,	
incluindo	o	resumo	das	principais	políticas	contábeis.	Em	nossa	opinião,	exceto	pelos	efeitos	
do assunto descrito na seção “Base para opinião com ressalvas” as demonstrações contá-
beis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posi-
ção	patrimonial	e	financeira	da	Associação	A	Natureza	do	Ensino.	Em	31	de	dezembro	de	
2020,	o	desempenho	de	suas	operações	e	os	seus	fluxos	de	caixa		para		o	exercício	findo	
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Opinião com Res-
salvas - A	Associação	vem	apresentado	contastes	prejuízos	desde	a	sua	abertura,	no	entan-
to	vem	fazendo	negociações	financeiras,	fazendo	e	pegando	empréstimos,	fugindo	assim	do	
seu objetivo social, sendo estas movimentações superiores ao seu faturamento anual. Estas 
transações não possuem nenhum documento de suporte. Portanto seu ativo e patrimônio 
social estão superavaliados nestes valores, não estamos emitindo opinião sobre tais transa-
ções. Base para Opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais nor-
mas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria	das	demonstrações	contábeis”.	Somos	independentes	em	relação	à	Associação	a	
Natureza	do	Ensino	de	acordo	com	os	princípios	éticos	relevantes	previstos	no	Código	de	
Ética	Profissional	e	nas	normas	Profissionais	emitidas	pelo	Conselho	Federal	de	Contabilida-
de – CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas nor-
mas.	Acreditamos	que	a	evidência	de	auditoria	obtida	é	suficiente	e	apropriada	para	funda-
mentar nossa opinião. Ênfase - Em 25/09/2017 foi deferido o pedido de alvará de entidade 
filantrópica	com	validade	de	três	anos	e	a	entidade	se	beneficiou	do	INSS	patronal	no	mon-
tante de R$ 2.558.932,50 em 2019 foi de R$ 2.644.368,55, sendo que esses valores foram 
lançados no balanço como contas de compensações. A Entidade apresentou um resumo 
onde atende os critérios das gratuidades de acordo com a lei 12.101/2009. No entanto não 
foram apresentados relatório do sistema de informática que comprovem tais valores. Outras 
informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do Auditor. A admi-
nistração da Associação A Natureza do Ensino. é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 
contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em nossa conexão com a auditoria das demons-
trações contábeis, nossa responsabilidade é ade ler o Relatório da Administração e, ao fazê-
-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente, com as demonstra-
ções contábeis ou com nossos conhecimentos obtidos na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluir-
mos que há uma distorção relevante no Relatório de Administração somos requeridos a co-
municar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da admi-
nistração e da governança pelas demonstrações contábeis. A administração é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de 
acordo com as praticas contábeis adotadas pelo Brasil e no pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Associação A Natureza do Ensino. continuar operando, divulgado, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Associação A Natureza do Ensino. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alter-
nativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança 
da Associação A Natureza do Ensino. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis -  Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distor-
ção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audi-
toria	contendo	nossa	opinião.	Segurança	razoável	é	um	ato	nível	de	segurança,	mas	não	

Renata Soares Macedo - Contadora 
CRC 1SP-299.611/O-0

Ciro Rodrigues de Figueiredo
PRESIDENTE - CPF:	060.513.598-34
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uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente	ou	em	conjunto,	possam	influenciar,	dentro	de	uma	perspectiva	razoável,	as	
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contá-
beis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais	de	auditoria,	exercemos	julgamento	profissional,	e	mantemos	ceticismo	profissional	
ao longo da auditoria. Além disso:	•	Identificamos	e	avaliamos	os	riscos	de	distorção	relevan-
te nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, plane-
jamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos	evidência	de	auditoria	apropriada	a	suficiente	para	fundamentar	nossa	opinião.	O	risco	
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro,	já	que	a	fraude	pode	envolver	o	ato	de	burlar	os	controles	internos,	conluio,	falsificação,	
omissão ou representações intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas 
circunstancias,	mas	não	com	o	objetivo	de	expressarmos	opinião	sobre	a	eficácia	dos	contro-
les internos da Associação A Natureza do Ensino. • Avaliamos a adequação das politicas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas	pela	administração.•	Concluímos	sobre	a	adequação	do	uso,	pela	administração,	da	
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se	existe	uma	incerteza	significativa	em	relação	a	eventos	ou	circunstâncias	que	possa	cau-
sar	dúvida	significativa	em	relação	à	capacidade	de	continuidade	operacional	da	Companhia.	
Se	concluirmos	que	existe	uma	incerteza	significativa	devemos	chamar	atenção	em	nosso	
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modificação	em	nossa	opinião,	se	as	divulgações	forem	inadequadas.	Nossas	conclusões	
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. To-
davia, eventos ou condições futuras pode levar a Companhia a não mais se manter em 
continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis repre-
sentam	as	correspondentes	transações	e	os	eventos	de	maneira	compatível	com	o	objetivo	
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pelo governança a res-
peito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas	de	auditoria,	inclusive	as	eventuais	deficiências	significativas	nos	controles	inter-
nos	que	identificamos	durante	nossos	trabalhos.	.	São	Paulo	(SP),	26	de	abril	de	2021.	Luiz	
Carlos Sales - CRC - 1SP 048.626/0-4 Responsável Técnico

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Descrição 2020 2019
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO  (593.727,08)  1.145.196,80 
Outros Componentes do Resultado Abrangente 
. Variação do Valor Justo do Ativo Financeiro
Disponível	para	Venda	
. Efeitos Tributários sobre Outros Componentes
do Resultado Abrangente 
Total 
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCICIO  (593.727,08)  1.145.196,80 

ERRATA - Nosso Balanço publicado neste jornal dia 30/04/2021 na página 10, que consta o Relatório do Auditor Independente com texto incorreto, republicamos na integra o conteúdo correto.

Portal investe R$ 30 
milhões em franquia para 
acesso à energia solar

O Portal Solar inves-
tiu R$ 30 milhões 
na estruturação 

de um modelo de franquia 
de baixo custo para em-
preendedores que desejam 
atuar na instalação e comer-
cialização de geradores de 
energia solar fotovoltaica 
em residências, comércios e 
pequenas indústrias no país. 

Em apenas três meses, 
mais de 50 empresários 
estão sendo treinados pa-
ra atuar no mercado com 
a marca e qualidade Portal 
Solar. Alguns já estão em 
operação, com presença em 
quatro regiões do país: Sul, 
Sudeste, Centro-Oeste e 
Nordeste, tanto em grandes 
capitais como São Paulo e 
Fortaleza quanto em cida-
des menores como Nova 
Andradina (MS), Erechim e 
Bagé (RS).

Em pesquisa recente rea-
lizada com mais de 1,5 mil 
empresas do setor, o Portal 
Solar constatou que 41,2% 
das companhias trabalham 
com energia solar fotovol-
taica há menos de um ano, 
27,1% de um a dois anos, 
19,5% de dois a três anos, 
e apenas 12,3% atuam há 

mais de quatro anos no 
setor. Outro dado é que 
apenas 6% ultrapassaram a 
marca de 50 sistemas insta-
dos, 57,9% instalaram de 10 
a 50 sistemas e 36,4% ainda 
não completaram três insta-
lações. 

O investimento inicial é 
de R$ 25 mil, o que inclui a 
taxa de franquia, treinamen-
to, enxoval - EPIs, unifor-
mes, um drone e material de 
marketing. Embora alguns 
franqueados optem pelo 
modelo de loja, a maioria é 
home-based, o que signifi-
ca que o franqueado pode 
trabalhar de casa, evitando 
despesas com aluguel de 
espaço e outros custos de 
ter um ponto de venda físi-
co. Adicionalmente, é reco-
mendável que o franqueado 
tenha um capital de giro en-
tre R$ 15 mil a R$ 20 mil 
para iniciar a operação com 
solidez financeira.

De acordo com o estudo 
de franquia do Portal Solar, 
a média de retorno do in-
vestimento para o franque-
ado é de sete meses, o que 
está diretamente relaciona-
do com o capital de giro de 
cada empresário.
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Distribuidoras pretendem 
ficar com 10% a 30% do 
ICMS a ser restituído

Aneel não tem plano para devolver R$ 50 bi aos consumidores

A crise hídrica con-
tinua encarecendo 
a conta de luz. 

Segundo dados da Agên-
cia Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), a previsão 
é que em 2022 ocorra um 
aumento tarifário médio de 
16,68%.

Na tentativa de que o 
bolso dos consumidores 
não sofra mais, a Aneel 
estuda ações para segu-
rar os reajustes. Contu-
do, segundo especialistas 
consultados pelo Moni-
tor Mercantil, a melhor 
alternativa seria liberar a 
devolução dos R$ 50 bil-
hões de ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços) recol-
hidos irregularmente nas 
contas de energia elétrica.

O advogado tributar-
ista, Joaquim Rolim Fer-
raz explica que esses R$ 
50 bilhões são fruto de 
uma cobrança indevida do 
ICMS nas distribuidoras; 
em tese, o imposto não 
deveria compor a base de 
cálculo do PIS/Cofins de-
stas. O debate que levou 
décadas só foi encerrado 
em 2017, quando o Supre-
mo Tribunal Federal con-
cordou em excluir o ICMS 
da base de cálculo, após 49 
das 53 concessionárias en-
trarem na justiça contra a 
Fazenda Nacional.

Embora tenham sido as 
concessionárias que recla-
maram da cobrança indev-
ida, quem arcou com esse 
custo foram os consumi-
dores, que pagaram mensal-
mente pelo erro de cálculo 
nas contas de luz.

Desde então, surge um 
novo debate sobre como 
a União vai devolver es-
ses R$ 50 bilhões aos con-
sumidores. Embora seja 
um direito deles, Rolim 
destaca que as distribuido-
ras também entraram no 
jogo, exigindo uma fatia 
deste valor alegando gas-
tos com advogados, riscos 
e ações na justiça sem as 
quais teria sido impossível 
conquistar a restituição do 
imposto.

O plano da Aneel era 
devolver este valor em 

até cinco anos, abatidos 
nas contas de luz, o que 
daria um desconto mé-
dio de 30% nas faturas de 
energia. Porém, as distri-
buidoras já manifestaram 
que pretendem ficar com 
pelo menos 10% a 30% do 
valor restituído.

Rolim aponta também 
certas discrepâncias no 
valor total da restituição. 
Embora a Aneel calcule 
oficialmente R$ 50 bil-
hões, a área técnica da 
agência chegou a estimar 
R$ 70 bilhões e especialis-
tas do setor acreditam que 
o valor justo seria de R$ 
100 bilhões, já corrigidos 
pela Selic.

Com o intuito de orga-
nizar o debate, a Aneel re-
alizou a Consulta Pública 
5/2021, de 11 de fevereiro 
até 29 de março de 2021, 
ouvindo a posição das dis-
tribuidoras, consumidores 
e associações, com o fim 
de avaliar as condições para 
a restituição dos valores e 
eventuais processos judi-
ciais em andamento. Con-
tudo, a Agência ainda não 
chegou a um posicionamen-
to definitivo, e manifestou à 
reportagem que continua 
analisando as contribuições 
recebidas.

Vai ter calote novamente?

No passado, a Aneel já 
enfrentou um processo 
semelhante, quando se 
recusou a devolver R$ 7 
bilhões aos consumidores, 
fruto de um erro de cál-
culo nos reajustes anuais 
das contas de luz que cob-
rados indevidamente pelas 
distribuidoras entre 2002 e 
2009.

Segundo Fernanda 
Nogueira, advogada e sócia 
do Machado Nogueira Ad-
vogados, a restituição dos 
R$ 7 bilhões não foi adiante 
porque na época o Tribu-
nal de Contas da União 
considerou que não teria 
competência para julgar a 
questão, que acabou indo 
parar no Judiciário, onde 
prescreveu.

Fernanda e Rolim apon-
tam que não existe mais a 

possibilidade de o consumi-
dor brigar na justiça por 
aqueles R$ 7 bilhões, con-
siderando que desde então 
não houve novos questio-
namentos da Aneel sobre o 
assunto e que o período da 
ação já prescreveu, o prazo 
era de 5 anos e se passaram 
11. “É assunto encerrado”, 
reforça Rolim.

Já a situação dos R$ 50 
bilhões é diferente. Segun-
do Fernanda, atualmente 
existe um debate maior que 
favorece os consumidores e 
acaba pressionando os reg-
uladores.

P o r 
um lado, 
temos o 
p r o j e t o 
que foi 
a p r o v a -
do pelo Senado em maio, 
um substitutivo ao PL 
1143/2022, que cria a Con-
ta de Redução Social Tem-
porária de Tarifa (CRSTT), 
onde seriam depositados os 
R$ 50 bilhões. O objetivo é 
devolver este valor aos con-
sumidores nos próximos 
cinco anos por meio de 
descontos na conta de luz.

O substitutivo estabelece 
que além do período con-
siderado pela decisão do 
STF em 2017, o desconto 
ocorra sempre que houver 
cobrança indevida de ICMS. 
A proposta foi aprovada no 
dia 13 de maio, mas ainda 
segue para análise na Câ-
mara dos Deputados e logo 
para sanção do presidente 
Bolsonaro.

Contudo, embora a ex-
istência de uma lei facilite 
o processo de restituição, 
os advogados consultados 
pelo Monitor esclarecem 
que isso não é determi-
nante para a Aneel faça 
a restituição dos R$ 50 
bilhões e negocie com as 
distribuidoras. “A Aneel 
tem poder absoluto para 
negociar com ou sem lei, 
a expectativa é que essa 
resposta chegue até 2022”, 
aponta Rolim.

Pontos em aberto

Ainda em 2021, os ad-
vogados apontam que ex-

istem alguns pontos em 
aberto, como apurar corre-
tamente os créditos junto 
à Receita Federal e negoci-
ar com cada distribuidora 
de energia. Fernanda cita 
também que mesmo que a 
lei seja aprovada, isso não 
anula necessariamente os 
processos judiciais contra 
a Fazenda já em andamen-
to que exigem que a resti-
tuição dos valores ocorra 
em dinheiro.

“Independentemente de 
a lei ser aprovada ou não, 
já existem muitos consum-
idores e empresas com 

ações na 
jus t i ça” , 
a p o n t a 
ela. Para 
a advo-
gada, se a 

aprovação do Legislativo 
não for para frente, ficará 
nas mãos do Judiciário 
resguardar o direito dos 
consumidores.

Após ter encerrado a 
consulta pública no dia 29 
de março, a Aneel não apre-
sentou mais novidades so-
bre a restituição. Procurada 
pela reportagem, a agência 
manifestou, por meio da 
sua assessoria, que ainda 
se encontra analisando as 
contribuições recebidas na 
consulta pública. Foram 
39 contribuições recebidas 
de associações, conselhos, 
distribuidoras, empresas de 
energia e consumidores.

A Aneel não quis se man-
ifestar sobre o prazo para 
iniciar a devolução e nem 
se o risco de falta de verba 
na agência em 2022 poderia 
atrapalhar este processo.

Para Fernanda Nogueira, 
a possibilidade de a Aneel 
dar um novo calote aos 
consumidores não seria im-
possível. “Se a União pre-
tende parcelar os precatóri-
os, porque não ocorreria 
o mesmo com o ICMS?”, 
questiona.

No entanto, olhando 
para o cenário atual, com 
maior demanda de energia, 
oferta baixa e reservatórios 
praticamente vazios, a agên-
cia deve entender que a co-
brança de luz nos próximos 
meses deve vir forte, e a res-

tituição destes créditos será 
necessária.

Já Rolim não acredita na 
possibilidade de um calote 
ocorrer, porém ele destaca 
que existirá uma disputa ac-
irrada entre distribuidoras e 
consumidores.

Em um cenário onde as 
distribuidoras não aceitem 
devolver ao consumidor 
100% do valor restituído, 
alegando que tiveram cus-
tos para garantir aquilo, Ro-
lim defende a necessidade 
de debater que o crédito 
pertence ao consumidor, 
que foi quem pagou pelo 
custo da energia elétrica.

Outros direitos em debate

Além dos R$ 50 bilhões, 
os advogados citam um di-
reito muitas vezes ignorado 
pelos consumidores. Se 
trata da cobrança do ICMS 
sobre as tarifas de distri-
buição (Tusd) e tarifas de 
transmissão (Tust).

Rolim explica que por 
se tratar de um imposto 
estadual de mercadorias e 
serviços, este deveria ser 
cobrado apenas sobre a 
geração de energia, aquilo 
que na sua conta de luz é 
especificado como tarifa 
de energia (TE). Já a co-
brança sobre distribuição 
e transmissão seria ilegal, 
mas continua ocorrendo 
na maioria dos estados, 
deixando as contas de luz 
ainda mais caras.

Apenas para exemplifi-
car, no estado de São Paulo, 
o ICMS cobrado para uma 
residência com consumo 
superior a 200 kWH é de 
25%. Suponhamos que a 
pessoa teve um consumo 
médio de 201 kWH, em 
cinco anos ela teria pagado 
indevidamente R$ 1.283,94 
de imposto extra.

O valor pode até parec-
er irrisório, mas é impor-
tante considerar que foi 
cobrado de forma indev-
ida, e que, a depender do 
gasto de energia da pessoa 
e a alíquota de cada estado, 
pode aumentar.

Este excedente foi cobra-
do porque o ICMS foi apli-
cado também as tarifas de 

transmissão e distribuição. 
No site do Idec é possível 
encontrar uma calculadora 
do ICMS para o consumi-
dor ter uma ideia de qual 
o valor que teria direito a 
restituição, veja em idec.org.
br/ferramenta/calculado-
ra-de-icms

Rolim explica que há 
pelo menos cinco anos, co-
mércios, indústrias e peque-
nas e médias empresas es-
tão reclamando na justiça 
sobre a cobrança indevida 
nas tarifas Tusd e Tust; mui-
tos deles conseguiram com 
sucesso a exclusão desta 
cobrança e a restituição dos 
valores nas contas de luz. 
No entanto, ele afirma que 
para o consumidor comum, 
este assunto ainda é tabu.

Contudo, o processo pa-
ra o consumidor exigir essa 
restituição é simples. Se-
gundo Fernanda Nogueira, 
o consumidor precisa re-
unir as contas dos últimos 
5 anos (60 contas de luz) 
e fazer o cálculo do ICMS 
pago de forma extra nas 
tarifas de transmissão e dis-
tribuição.

Caso o consumidor não 
tenha essas faturas consi-
go, ele pode solicitar a sua 
concessionária de energia o 
levantamento do valor do 
ICMS pago. “É importante 
lembrar que o processo ju-
dicial é contra a Fazenda 
Pública e não contra as 
concessionárias”, aponta 
Fernanda.

Se o valor da restituição 
for inferior a 60 salários 
mínimos, o consumidor 
pode procurar o Juizado 
Especial da Fazenda Públi-
ca. Segundo Fernanda, para 
ajuizar a reclamação não é 
preciso advogado, e o pro-
cesso é gratuito. O consum-
idor paga apenas se perder a 
causa, onde será necessário 
recorrer e precisará pagar 
os honorários de um ad-
vogado e as custas do pro-
cesso.

Já para uma restituição 
acima de 60 salários míni-
mos, o consumidor pre-
cisará recorrer as Varas da 
Fazenda Pública, para o 
qual será necessário um ad-
vogado tributarista.

Custo de crédito será maior para novos empréstimos
Micro e PMEs se endividarão em termos de capital de giro

O Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo 15 (IPCA-15), conside-
rado uma prévia da inflação 
oficial (IPCA), medido pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
marcou alta para 0,89% em 
agosto, após registrar taxa 
de 0,72% em julho.  A ten-
dência é de elevação da in-
flação nos próximos meses. 
O país já observa aumento 
do endividamento - tanto 
pessoa física quanto jurídica 
– e aventar buscar emprés-

timo significa pagar juros 
exorbitantes.

Para ter uma análise 
desse cenário econômico, 
a reportagem do Monitor 
Mercantil ouviu a opinião 
do economista Roberto 
Ivo, professor da Escola 
Politécnica da UFRJ. Ele 
é graduado em Ciências 
Econômicas pela USP, 
com mestrado em Econo-
mics for Development pe-
la University of  Oxford, 
e doutorado em Ciências 
pela USP. 

Como avalia o ambiente 
econômico?

- O ambiente econômico 
está abalado com a quebra 
de expectativas do mercado 
em relação a meta de infla-
ção e também ao PIB para 
o próximo ano. A sinaliza-
ção e de juros mais altos e 
um custo de crédito maior 
para as novas concessões. 
No cenário pessoa jurídica, 
as micro e PMEs se endivi-
darão em termos de capital 
de giro, pois mesmo duran-
te a pandemia o crédito foi 

bastante limitado. E isso na-
turalmente afeta a “morte” 
dessas empresas.

Na terça-feira (24), a Fe-
braban acenou para aumen-
to do crédito. É a solução?

- Dados da Febraban evi-
denciaram que 27% (502 
mil solicitações) das em-
presas de micro e pequeno 
e médio portes faliram em 
2020. Nesses últimos qua-
tro meses, já pediram 139 
mil nesta categoria. Quan-
do falamos de pessoa física, 
a situação é mais crítica ain-

da, pois não só tomam cré-
dito mais caro, como CDC, 
assim como em muitos ca-
sos, eles recorrem a agiotas 
no “mercado negro”. Dessa 
forma, não há recuperação 
do consumo das famílias. 
Vale notar que a pobreza 
nos últimos anos aumen-
tou, com aumento do ín-
dice de gini, alertando para 
uma maior concentração de 
renda.

O IBGE confirmou 
nesta quarta-feira alta da 
inflação em agosto. Qual a 

sua projeção? 
- Temos um repique de 

inflação, especialmente de 
produtos alimentícios e ser-
viços. E haverá certamente 
um carry over desse efeito 
para 2022, caso o banco 
central não controlar as ex-
pectativas via aumento de 
juros. Ou seja, o Bacen es-
tá num beco, onde haverá 
um sacrifício da atividade 
econômica em prol de uma 
tentativa de controle de in-
flação. O cenário será bem 
desafiador
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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 0040741-50.2018.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE MOURA BRITO –
Juiz 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 13/09/2021 às 12h, e não havendo lances no primeiro leilão, o
Segundo Leilão para venda pela melhor oferta será realizado no
dia 16/09/2021 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 901,
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
0,005670 DO TERRENO. MATRICULADO NO 10º OFÍCIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS SOB O Nº 42.775 E NA PREFEITURA SOB O
Nº 1.254.343-5 E CL Nº 06638-1. MEDINDO 83m² 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 a avaliação por estimativa de Fls. 196/197, com a
concordância do executado às fls. 248, e devidamente homologada
pelo D. Juízo às fls. 254, o imóvel objeto de leilão foi avaliado no
valor de R$ 527.633,50 (Quinhentos e vinte e sete mil, seiscentos
e trinta e três reais e cinquenta centavos), correspondentes a
142.399,67 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$ 922,80 (novecentos e vinte e dois reais e oitenta centavos);
Constam Débitos de FUNESBOM inerentes aos anos de 2016 a
2019 cujo valor aproximado perfaz a quantia de R$ 460,65
(quatrocentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos);
Constam débitos de Condomínio, que atualizado em 03/08/2021
perfaz a quantia de R$ 36.557,31 (trinta e seis mil, quinhentos e
cinquenta e sete reais e trinta e um centavos). Ciente os
interessados que todos os débitos acima apresentados, serão

atualizados até o 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 42.775 da Certidão
de ônus reais do 10º Ofício de Registro de Imóveis, foi realizada
Promessa de Venda em favor de Antenor Luciano Braido e s/m
Zulmira Anita Perin Braido, contudo, conforme informações trazidas
às fls 71 nos embargos à execução nº 0210636-09.2018.8.19.0001
os promitentes compradores e sucessores jamais se imitiram na
posse do imóvel, restando na improcedência dos embargos a
execução; 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-14; Consta no R-17 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. 161 por AR; Que no index. 188 consta deferimento
da penhora; Que o Termo de Penhora foi Lavrado no index.  208;
Que o Executado foi intimado da Penhora no index. 194; Que o
Executado se manifestou concordando com a avaliação por
estimativa, conforme index. 248; Que o D. Juízo homologou a
avaliação no index. 254. 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,
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, CPF e foto de rosto (selfie)
segurando o documento de identidade aberto (frente e verso) 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 depositar imediatamente em favor do 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 o encargo dos
respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à transferência
da propriedade a 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. O
edital se encontra disponibilizado e publicado no site do leiloeiro e
nos autos deste processo. Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2021.
Eu, Luciane Cardoso Duarte - Mat. 01-23934 - Chefe de Serventia,
o fiz datilografar e subscrevo. Dr(a). MARCOS ANTONIO RIBEIRO
DE MOURA BRITO – Juiz Titular.

Delphos prevê retorno presencial em novembro
Sede da empresa se prepara para receber 100% dos colaboradores

“Acredito que a pande-
mia produziu mudanças 
na rotina empresarial, com 
lições que vão desde a que-
bra dos dogmas de que ‘o 
olho do dono é que en-
gorda o gado’”, até as mais 
impactantes, que envolvem 
a tecnologia. Pelos mais di-
versos motivos, o índice de 
produtividade aumentou 
com as pessoas trabalhando 
à distância, em regime de te-
letrabalho, e, as dificuldades 
supervalorizadas para aces-
sos aos sistemas, seguran-
ça da informação e outras 
mazelas tecnológicas foram 
superadas, e a criatividade e 
inovação foram aceleradas 
em razão da necessidade 
meio compulsória”. O rela-
to é da presidente da Del-
phos, Elisabete Prado.

Segundo a executiva, a 
empresa ainda não reto-
mou as atividades em regi-
me presencial, mas algumas 
premissas foram definidas 
para que os colaborado-
res comecem a se preparar 
psicologicamente para esse 
momento. Como o Rio de 
Janeiro, sede da empresa, é 
o epicentro da variante Del-
ta, a empresa definiu que 
somente quando todos es-
tiverem vacinados, com as 
duas doses, determinará o 
retorno presencial das ati-

vidades. A previsão da em-
presa é que isso ocorra no 
início de novembro.

Preparativos

Ficou definido que este 
retorno se dará com 100% 
dos colaboradores, em re-
gime totalmente presencial. 
“Com todo o time in com-
pany, faremos a avaliação da 
possibilidade de um sistema 
híbrido a ser implementado, 
mas ainda sem um modelo 
definido. Uma variável im-
portante será o modelo que 
nossos clientes irão adotar. 
Como somos uma empre-
sa de prestação de serviços, 
precisamos atender às exi-
gências e conformidades 
comerciais”, argumenta a 
líder da empresa.

Todos os cuidados foram 
tomados para que a equipe 
volte em segurança. A sede 
passou por pequenas obras 
para possibilitar a abertu-
ra dos vidros e redesenhar 
os layouts de distribuição 
das mesas para o distan-
ciamento. “Estaremos em 
conformidade com todas as 
questões previstas nos pro-
tocolos, e com os quais nos 
preocupamos severamen-
te, pois dizem respeito às 
vidas e a saúde dos nossos 
colaboradores, que sempre 

estarão em primeiro lugar”, 
afirma.

Elisabete explica também 
que muitas das mudanças 
ocorridas ao longo dos 
últimos 18 meses de afas-
tamento, em face das cir-
cunstâncias, serão incorpo-
radas nas novas rotinas de 
trabalho, pois se provaram 
relevantes. Confia também 
que cada colaborador trará 
alguma contribuição de me-
lhoria, pois em virtude des-
se afastamento por decreto, 
todo mundo “descobriu um 
modo de fazer as mesmas 
coisas de um jeito diferente, 
e melhor”.   

Ação contínua

A Delphos não precisou 
interromper nenhuma de 
suas atividades, os clien-
tes foram atendidos com 
a mesma presteza e exce-
lência que caracterizam as 
entregas e “com o respei-
to que temos pelos nossos 
contratantes”, ressalta a 
presidente da empresa.  Pa-
ra isso, ela revela que a área 
de Tecnologia da Informa-
ção foi de fundamental im-
portância para o sucesso da 
migração do trabalho pre-
sencial para o remoto.

“Conseguimos fazer a 
transição em menos de três 

dias, com todos os colabo-
radores acessando suas ba-
ses e sistemas, e com total 
segurança nas informações. 
A Delphos é uma empresa 
de serviços, mas tem um vi-
és tecnológico muito forte, 
com uma equipe bastante 
preparada. Para todos os 
nossos negócios, há sem-
pre um sistema proprietá-
rio dando suporte e sus-
tentação, com núcleos de 
especialistas para cada seg-
mento. Essa característica 
se mostrou muito positiva 
nesse momento de adversi-
dade”, destacou.      

Além disso, as platafor-
mas de comunicação virtu-
ais nunca foram tão aces-
sadas. “A interação com 
clientes ficou muito mais 
fluida. O que era tratado em 
reunião presencial, com en-
frentamento de trânsi-
to, agenda burocratizada, 
raramente com todos os en-
volvidos podendo estar no 
mesmo ambiente na mesma 
hora, passou a ser tratado 
de forma online muito mais 
direta, rápida e abrangente.

As pessoas ficaram 
mais acessíveis. A área de 
marketing obviamente se 
evidenciou neste cenário, 
pois ficou muito visível 
e percebida. As imagens 
por trás de tudo, a forma 

de chegar ao consumidor, 
a qualidade do material de 
divulgação e outras artes 
intrínsecas, nunca foram 

tão demandadas e obser-
vadas”, finaliza a presiden-
te da Delphos, Elisabete 
Prado.

Elisabete Prado: ‘Criatividade e  
inovação foram aceleradas em razão  
da necessidade meio compulsória’
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BRADESCO SAÚDE S.A.
Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 92.693.118/0001-60 - NIRE 33.300.159.541
Ata Sumária da 84ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 28.4.2021
Data, Hora e Local: Em 28.4.2021, às 17h, na sede social, Avenida Rio 
de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675. 
Mesa: Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. 
Quórum de Instalação: Totalidade do Capital Social. Presença Legal: 
Administrador da Sociedade e representante da empresa KPMG Auditores 
Independentes. Publicações Prévias: os documentos de que trata o Artigo 
133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam: as Demonstrações Contábeis, os 
Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, o Parecer do 
Conselho Fiscal e o Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, relativos 
ao exercício social findo em 31.12.2020, foram publicados em 26.2.2021 
nos jornais “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro”, páginas 56 a 66, 
e “Monitor Mercantil”, páginas 7 a 15. Edital de Convocação: Dispensada 
a publicação, de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei 
nº 6.404/76. Deliberações: 1) tomaram as contas dos Administradores e 
aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício 
social findo em 31.12.2020; 2) aprovaram a proposta do Conselho, registrada 
na Reunião Extraordinária daquele Órgão, de 25.2.2021, dispensada sua 
transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para 
destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2020 no valor 
de R$ 1.044.066.535,63, conforme segue: R$ 52.203.326,78 para a conta 
“Reserva de Lucros - Reserva Legal”; R$ 743.897.406,64 para a conta 
“Reserva de Lucros - Estatutária”; e R$247.965.802,21 para pagamento 
de dividendos, o qual deverá ser feito até 31.12.2021; 3) reelegeram, 
para compor o Conselho de Administração da Sociedade, os senhores 
Luiz Carlos Trabuco Cappi, brasileiro, viúvo, bancário, RG 5.284.352-
X/SSP-SP, CPF 250.319.028/68; Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, 
brasileiro, casado, bancário, RG 6.448.545/SSP-SP, CPF 021.698.868/34; 
Milton Matsumoto, brasileiro, casado, bancário, RG 29.516.917-5/SSP-
SP, CPF 081.225.550/04; Alexandre da Silva Glüher, brasileiro, casado, 
bancário, RG 57.793.933-6/SSP-SP, CPF 282.548.640/04; Maurício 
Machado de Minas, brasileiro, casado, bancário, RG 7.975.904-X/SSP-
SP, CPF 044.470.098/62; Samuel Monteiro dos Santos Junior, brasileiro, 
casado, advogado, OAB/RJ nº 42.122, CPF 032.621.977/34; Octavio de 
Lazari Junior, brasileiro, casado, bancário, RG 12.992.558-5/SSP-SP, 
CPF 044.745.768/37, todos com endereço comercial no Núcleo Cidade de 
Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; e Ivan Luiz Gontijo Júnior, 
brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ nº 44.902, CPF 770.025.397/87, 
com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, 
Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Esclareceu o 
senhor Presidente que todos os membros reeleitos: 1) terão mandato até 
a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2024, estendido 
até a posse dos Conselheiros que serão eleitos naquela oportunidade; 2) 
declararam sob as penas da lei, 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, cujas declarações ficarão arquivadas na 
sede da Sociedade; 4) reelegeram, para compor o Conselho Fiscal da 
Sociedade, de acordo com o disposto no Artigo 18 do Estatuto Social, como 
Membros Efetivos, os senhores: Sebastião de Paula Nogueira, brasileiro, 
casado, contador, RG 2.390.068/IFP-RJ, CPF 043.719.507-44; Gilberto 
de Oliveira Lameira, brasileiro, divorciado, contador, RG 1.829.453-8/
DETRAN-RJ, CPF 033.642.917-72; e Sergio Moreno, brasileiro, casado, 
economista, RG 2.862.229-7/SSP-SP, CPF 639.382.788-20, todos com 
endereço profissional na Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, 
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675; e respectivos Membros Suplentes: 
senhora Cláudia Heck Machado, brasileira, divorciada, advogada, OAB/
SP 118.080, CPF 533.731.700-87, com endereço profissional na Avenida 
Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675; 
senhor Alberto Barcellos Miranda, brasileiro, divorciado, contador, RG 
031722424/IFP-RJ, CPF 719.109.217-34; e senhora Grazielli Cavalcante 
Brasil, brasileira, casada, contadora, RG 33.581.750-6/SSP-SP, CPF 
288.638.908-03, ambos com endereço profissional na Avenida Alphaville 
779, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Na sequência 
dos trabalhos, o senhor Presidente informou, relativamente à eleição dos 
membros que irão compor o Conselho Fiscal, que os membros reeleitos: 
a) terão mandato de 1 (um) ano, até a Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada no ano de 2022; b) preenchem as condições previstas no Artigo 
162 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e declararam sob as penas da lei, 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, cujas declarações 
ficarão arquivadas na sede da Sociedade; 5) fixaram, para o exercício 
de 2021, os valores destinados a custear, para seus administradores, a 
remuneração global, a verba previdenciária e as contribuições ao Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS que sejam ônus da Sociedade, sendo: a) 
até R$41.650.000,00, dos quais: (i) R$34.000.000,00 como remuneração 
fixa e variável; e (ii) R$7.650.000,00 como contribuições ao INSS, que 
sejam ônus da Sociedade; e b) até R$29.500.000,00 para custeio do 
plano de previdência dos administradores. A distribuição das verbas de 
remuneração e do plano de previdência será deliberada em reunião do 
Conselho de Administração, conforme determina a letra “m” do Artigo 9º 
do Estatuto Social; 6) aprovaram a remuneração mensal, para o exercício 
de 2021, no valor de R$10.000,00 para cada membro efetivo do Conselho 
Fiscal, a qual atende às disposições do parágrafo terceiro do artigo 162 
da lei nº 6.404, de 15.12.1976, sendo que os membros suplentes somente 
serão remunerados quando em substituição aos membros efetivos, nos 
casos de vacância, ausência ou impedimento temporário;  7) ratificaram, 
perante à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, as seguintes 
designações de Diretor responsável, os senhores: • Manoel Antonio 
Peres - pela Área Técnica de Saúde; • Flávio Bitter - pelo cumprimento do 
disposto na Lei nº 9.613, de 3.3.1998, que trata dos crimes de “lavagem” 
ou ocultação de bens, direitos e valores; e como Diretor de Relações com 
a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS; e • Vinicius Marinho 
da Cruz - pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas 
e procedimentos de contabilidade. Aprovação e Assinatura da Ata: 
Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as 
deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por 
não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente 
Ata, sendo aprovada por todos os presentes e assinada, inclusive pela 
representante da empresa KPMG Auditores Independentes, inscrição CRC 
1SP224130/O-0, senhora Érika Carvalho Ramos. aa) Presidente: Antonio 
Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Administrador: Manoel 
Antonio Peres; Acionista: Bradseg Participações S.A., representada por 
seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz; 
Auditora: Érika Carvalho Ramos. Declaração: Declaramos para os devidos 
fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são 
autênticas, no mesmo  livro, as assinaturas nele apostas.Presidente: Antonio 
Campanha Junior. Secretário: Ismael Ferraz. Certifico o arquivamento em 
18/08/2021 sob o número 00004375652.

EXTRATO DO EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO

A Exmª. Sra. Dra. MONICA DE FREITAS LIMA QUINDERE, MMª Juíza
de Direito da 05ª Vara Cível da Comarca da Capital/RJ, no uso de
suas atribuições legais e na forma da Lei, nos termos do Art. 881,
§ 1º, c/c Art. 882, §§ 1º e 2º, ambos do CPC, FAZ SABER, a todos
quantos virem ou tiverem conhecimento do presente EDITAL, com
o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Alienação
Judicial / Propriedade - movida por CAROLINA JANNUZZI – CPF
056.300.067-89 em face de FABIO LEVY – CPF 072.476.677-45,
processo eletrônico nº 0279203-34.2014.8.19.0001,
especialmente às partes; ao BANCO BRADESCO S/A – CNPJ
60.746.948/0001-12 (credor fiduciário) e a quem interessar possa,
que o referido Juízo levará à venda em público leilão, através do
portal de leilões on-line do Leiloeiro Oficial Leandro Dias Brame –
JUCERJA 130 (www.brameleiloes.com.br), o imóvel objeto da
extinção de condomínio nos autos do supracitado processo, em
condições que se segue: DO PERIODO E DAS DATAS DE
ENCERRAMENTO DO LEILÃO ELETRÔNICO – O recebimento de
lances no 1º Leilão Eletrônico se iniciará no dia 08 de setembro
de 2021, a partir das 11h:00min, ficando designado o dia 08 de
Setembro de 2021, às 14h30min, para o encerramento do 1º
Leilão Eletrônico, ocasião em que o(s) bem(ns) será(ão)
vendido(s) por preço igual ou superior ao valor da(s) respectiva(s)
avaliação(ões). Em caso de encerramento do 1º Leilão sem
licitantes, iniciará, imediatamente, o período para lances no 2º
Leilão Eletrônico, ficando designado, desde já, o dia 13 de
Setembro de 2021, às 14h30min, para o encerramento do 2º
Leilão Eletrônico, ocasião em que o(s) bem(s) será(ão) vendido(s)
pela melhor oferta, desde que o lance vencedor não seja inferior a
50% (cinquenta por cento) do valor atribuído ao(s) bem(ns) na(s)
avaliação(ões), abaixo do qual os lances serão considerados
“preço vil” para os fins da lei (Art. 891, § único, do CPC/2015.
DESCRIÇÃO DO BEM: Apartamento 705, bloco 1, da Rua do
Marques de Olinda, nº 38, Botafogo, nesta cidade, devidamente
registrado no 3º Ofício do Registro Geral de Imóveis, sob a
matrícula nº 61308, e pela inscrição municipal de nº 3156791-0
(IPTU). Avaliação: R$ 1.575.000,00 (Um milhão, quinhentos e
setenta e cinco mil reais). Conforme prevê o Art. 887, §§ 1º e 2º do
CPC, a integra do Edital encontra-se disponibilizada no site de
leilões online: www.brameleiloes.com.br, e no site do Sindicato
dos Leiloeiros do Rio de Janeiro
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br. Demais informações
poderão ser obtidas com a equipe do leiloeiro pelo tel.: (21) 2533-
2400. Eu, (Meire Lucia Fernandes - Mat. 01-23609- Responsável
pelo Expediente), o fiz digitar e subscrevo por autorização da MM.
Dra. Juíza de Direito.

QUINTA VARA CÍVEL DA REGIONAL DE MADUREIRA
EDITAL DE CITAÇÃO Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, 
Dr.(a) Carlos Eduardo Lucas de Magalhães Costa - Juiz Titular do Cartório 
da 5ª Vara Cível da Regional de Madureira, RJ, FAZ SABER aos que o 
presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Ernani 
Cardoso, 152 - Rio de Janeiro - RJ e-mail: mad05vciv@tjrj.jus.br, tramitam 
os autos da Classe/Assunto Despejo por Falta de Pagamento Cumulado 
Com Cobrança - Despejo Por Infração Contratual / Locação de Imóvel / 
Espécies de Contratos, de nº 0014188-13.2016.8.19.0202, movida por 
ESPÓLIO DE MANUEL DA SILVA ALVES DE MATTOS; representado 
por VILMA MATOS GUIMARÃES, objetivando a citação de LUCIENE DO 
CARMO DIAS, brasileira, solteira, doméstica, portadora da carteira de 
identidade nº 10347829-3, inscrita no CPF sob o nº 029.068.037-90 . Assim, 
pelo presente edital CITA a ré LUCIENE DO CARMO DIAS, que se encontra 
em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer 
contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-
ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados (Art. 344, CPC), caso não 
ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador 
especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 
aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um. Eu, 
Maria Isabel Nina Coy de Mattos - Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. 
01/31476, digitei. E eu, Fabiane Henriques Ferreira Rodrigues - Chefe de 
Serventia - Matr. 01/25811, o subscrevo.

EXTRATO DE EDITAL DE LEILÃO Nº 151/2021 - Senad/MJSP
IMÓVEL URBANO

A Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas/Senad, neste
ato representada pela Comissão Permanente de Avaliação e
Alienação de Bens do Estado do Rio de Janeiro, torna público
que será realizada licitação, na modalidade LEILÃO, do tipo
MAIOR LANCE, na modalidade ELETRÔNCIO, através do en-
dereço eletrôncio www.brameleiloes.com.br, na data de 16 de
SETEMBRO de 2021, às 14:00 horas (hora de encerramento),
para venda do(s) bem(ns) imóvel(is) de propriedade da Funad,
a ser conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial LEANDRO DIAS
BRAME, inscrito na JUCERJA nº 130, por força do contrato nº
12/2021/RJ, em conformidade com a legislação vigente, do(s)
bem(ns) descrito(s) a seguir: Lote 01) Apartamento C-01/
Duplex com direito a duas vagas na garagem do Edifício
construído sob o nº 77 pela rua Aldo Bonadei, na freguesia de
Jacarepaguá, registrado sob a matrícula 196.130, no Cartório
do 9º Ofício RI do Rio de Janeiro/RJ. Valor Mínimo de Venda:
R$ 1.648.943,05 (um milhão, seiscentos e quarenta e oito mil,
novecentos e quarenta e três reais e cinco centavos), cor-
respondente a 50% do valor de avaliação. Edital na integra no
escritório e no site do leiloeiro www.brameleiloes.com.br. Rio
de Janeiro, aos 02 (dois) dias do mês de agosto do ano de
2021. LEANDRO DIAS BRAME, Leiloeio Público Oficial.

SMARTCOAT – SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº: 09.122.486/0001-05 - NIRE: 33.3.0032943-9

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas da SMARTCOAT – SERVIÇOS EM 
REVESTIMENTOS S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária (“AGE”), a ser realizada virtualmente, nos termos do disposto na 
Instrução Normativa nº 79, do Departamento de Registro Empresarial e Integração 
(“DREI”), às 10:00 (dez) horas do dia 03 de setembro de 2021, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Consignação do decurso do prazo 
de direito de preferência previsto no artigo 171, §4º, da Lei 6.404/76, e apuração 
do resultado do exercício do direito de preferência pelos acionistas; (ii) Eventual 
subscrição de sobras de ações não subscritas, pelos acionistas que manifestaram 
interesse na reserva de sobras no boletim de subscrição; (iii) Homologação do 
aumento de capital social deliberado em Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia realizada em 15 de julho de 2021, em vista das subscrições de ações 
realizadas mediante o exercício do direito de preferência ou subscrição das  
sobras de ações, a serem integralizados com a capitalização do crédito oriundo 
do “Contrato Particular de Mútuo Financeiro”, celebrado em 18 de setembro de 
2017, entre a acionista Priner Serviços Industriais S.A. e a Companhia, com a 
consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir 
o novo valor do capital social e o número de ações em que ele passará a estar 
dividido; e (iv) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Os acionistas, seus 
representantes legais ou procuradores, poderão participar da AGE virtualmente, 
através do acesso gratuito à plataforma de videoconferência “Microsoft Teams”, 
sendo que os documentos e informações obrigatórias estarão à disposição 
dos acionistas para consulta na sede da Companhia ou por meio do e-mail  
ri@priner.com.br. Para participação na AGE, por meio da plataforma “Microsoft 
Teams”, os acionistas devem enviar uma solicitação à Companhia pelo e-mail 
indicado neste Edital de Convocação, com antecedência mínima de 24 (vinte e 
quatro) horas em relação ao horário marcado para o início da AGE, acompanhada 
de toda a documentação necessária, conforme mencionada abaixo. Uma vez 
recebida a solicitação e verificada a documentação fornecida, a Companhia 
enviará ao acionista os dados para a sua participação por meio da plataforma 
ora referida. Será necessário que os acionistas apresentem documentos para 
comprovar sua identidade e qualidade de acionistas, para que sejam admitidos à 
AGE. O acionista pessoa jurídica deverá estar representado por seu representante 
legal. Observadas as restrições legais, os acionistas poderão ser representados na 
AGE por mandatário, devendo, neste caso, ser apresentados ainda o instrumento 
de mandato e o comprovante de identidade do mandatário.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2021. A Diretoria

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 04.2021
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo e de construção, conforme
especificações e quantidades indicadas no Termo de Referência - Anexo
I e demais anexos. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0849.2021.20. RETIRA-
DA DO EDITAL: http://www.queimados.rj.gov.br-avisos-licitacao ou na Pre-
feitura, Rua Hortência, 254 – Centro, das 09:00 às 12:00 horas e 14:00 às
16:00 horas, mediante a entrega de ( uma ) RESMA DE PAPEL A4 e carim-
bo do CNPJ da Empresa. DATA / HORA: 09/09/2021 às 10:00 horas.

Filipe Martins Silva
Pregoeiro - CPLMSO

RIOCENTRO S.A. – Centro de Feiras, Exposições e
 Congressos do Rio de Janeiro 

CNPJ nº 42.587.568/0001-09 – NIRE: 33.3.0007331-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Convidamos os Senhores acionistas do 
RIOCENTRO S.A., para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 
16/09/2021, às 14hs na Rua Maia de Lacerda, 167 – 4º andar – Estácio, RJ/RJ, 
com a seguinte pauta: 1) Eleição de membros do Conselho de Administração. 
Ana Paula T. Pereira – Presidente do Conselho de Administração.

Déficit de US$ 1,3 bi da conta  
corrente ficou abaixo da expectativa
XP: Investimento em carteira mostra melhor resultado desde 2015

No mês de julho, 
a conta corrente 
registrou déficit 

de US$ 1,3 bi, abaixo das 
expectativas de mercado 
(déficit de US$ 0,5 bi) e do 
próprio Banco Central (su-
perávit de US$ 1,3 bi). A 
análise é dos estrategistas 
macro da XP, Victor Scalet 
e Alexandre Maluf. A aná-
lise foi divulgada no site da 
corretora nesta quarta-feira.

Para agosto, o Banco 
Central prevê superávit em 
conta corrente de US$ 1,1 
bi e Investimento Direto 
no País (IDP) de US$ 5,8 
bi. Até o dia 20 de agosto, 
a autoridade monetária re-
gistrou déficit em viagens 
de US$ 120 M e de US$ 688 
em juros. A conta de Lucros 
registrou superávit de US$ 
360M. O IDP acumulado 
até a data foi de US$ 4.2 bi 

e os Investimentos em Car-
teira, US$ 444 M.

Em doze meses, o dé-
ficit acumulado em conta 
corrente atingiu US$ 20,3 
bi (1,3% do PIB). A conta 
de Serviços caiu levemente 
na comparação mensal, com 
ajuste sazonal, de US$ 1,5 
bi para US$ 1,1 bi. Trans-
portes e Viagens e aluguéis 
de equipamentos apresenta-
ram ligeiro aumento de dé-
ficit na comparação intera-
nual, mas ainda abaixo das 
médias históricas.

Segundo os estrategistas, 
a balança comercial segue 
positiva, com superávit de 
US$ 6,3 bi em julho. Des-
taque para as importações, 
que se recuperaram 49,9% 
na comparação anual. A 
partir desse mês, o Banco 
Central começou a disponi-
bilizar os dados de compa-

ração entre a metodologia 
de balança comercial do 
BPM6 e do IMTS 2010, uti-
lizada pela Secex, o que po-
de ser útil àqueles que pro-
jetam as contas externas. 

“A principal contribuição 
para o déficit em conta cor-
rente veio da Renda Primá-
ria, que registrou déficit de 
US$ 6,8 bi, com destaque 
para Rendas de Investi-
mento Direto (US$ -3,2 bi) 
e Rendas de Investimento 
em Carteira (US$ -3,6 bi). 
Trata-se de um efeito sa-
zonal associado ao balanço 
das empresas, de modo que 
a nossa série com ajuste sa-
zonal mostra um déficit em 
renda primária muito pró-
ximo ao de junho (US$ 3,8 
bi vs US$ 3,7 bi). Portanto, 
com o resultado divulgado 
hoje (nesta quarta-feira), 
mantemos nossa previsão 

de déficit em Conta Cor-
rente de US$ 18,9 bi (1,1% 
do PIB) para 2021”, disse-
ram.

No âmbito da conta finan-
ceira, os estrategistas da XP 
destacaram a retomada dos 
Investimentos Diretos no 
país, que haviam frustrado as 
expectativas nos últimos me-
ses. Em julho, o BCB conta-
bilizou ingressos líquidos de 
US$ 6,8 bi; em doze meses, 
o fluxo atingiu US$ 47,1 bi 
(3,0% do PIB). “Até o me-
mento, mantemos nossa pre-
visão de IDP em US$ 45 bi 
em 2021. Já os investimentos 
em carteira somaram US$ 1,2 
bi – houve saída de US$ 700 
M em Ações e Fundos de 
Investimentos e entrada de 
US$ 1,9 bi em títulos da dívi-
da. Em 12 meses, o resultado 
é positivo em US$ 44,9 bi, o 
melhor desde maio de 2015” 

Petrobras recebe 
bilhões do acordo de 
coparticipação de Búzios

A Petrobras recebeu o 
pagamento à vista no valor 
de US$ 2,9 bilhões referen-
te às obrigações das parcei-
ras CNODC Brasil Petró-
leo e Gás Ltda. (CNODC) e 
CNOOC Petroleum Brasil 
Ltda. (CNOOC) no acordo 
de coparticipação de Bú-
zios. O pagamento foi efe-
tuado na terça-feira (24).

Com esse pagamento, a 
Petrobras disse que emitirá 
o certificado de adimplência 
para a Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP), visan-
do atender à última condi-
ção precedente exigida pelo 
acordo, que estará vigente a 

partir de 01/09/2021.
A partir da vigência 

do acordo, as empresas 
CNODC e CNOOC têm 
até 30 dias corridos para 
manifestarem interesse no 
exercício da opção de com-
pra de parcela adicional, de 
5% cada uma, no Contrato 
de Partilha de Produção do 
Excedente da Cessão One-
rosa.

Atualmente, a Petrobras 
possui 90% dos direitos 
de exploração e produção 
do volume excedente da 
Cessão Onerosa do cam-
po de Búzios, em parceria 
com a CNODC (5%) e a 
CNOOC (5%).

Entrega expressa e postal 
da China avançaram  
24% em um ano 

O setor de entrega expres-
sa e postal da China teve uma 
rápida expansão nos últimos 
oito anos. A China tem divul-
gado ações para incrementar 
o sistema de logística e esti-
mular o consumo, anuncia-
ram as autoridades postais 

A receita operacional do 
setor aumentou de 198 bi-
lhões de iuanes (US$ 30,55 
bilhões) em 2012 para mais 
de 1,1 trilhão de iuanes em 
2020, registrando um au-
mento médio anual de 24%, 
informou Ma Junsheng, 
chefe da Administração Es-
tatal de Correios, em uma 
coletiva de imprensa.

O número de encomen-
das tratadas aumentou 14 
vezes desde 2012, chegando 
a 83,5 bilhões em 2020, disse 
Ma, estimando que o núme-
ro chegue a 100 bilhões em 
2021.

Segundo ele, a rede de 

serviços se expandiu ainda 
mais. Os dados mostram 
que os postos de correio 
cobriram todas as aldeias e 
vilas. Os pontos de entrega 
atenderam 98% das aldeias 
e vilas do país. O setor se 
tornou uma parte indispensá-
vel das atividades comerciais 
e do cotidiano das pessoas. 
Contribui para a circulação 
econômica e garante o abas-
tecimento em momentos de 
emergência, acrescentou Ma.

Segundo a agência Xi-
nhua, no primeiro trimes-
tre deste ano, o número de 
encomendas administradas 
pelas empresas de entrega 
expressa da China totalizou 
21,93 bilhões, um aumento 
de 75% em termos anuais. A 
receita comercial das compa-
nhias de entrega expressa do 
país subiu anualmente 45,9% 
para 223,77 bilhões de iuanes 
durante o período.
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