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Refinaria 
vendida por 
70% do valor 
real, diz Ineep

O preço negociado pela Pe-
trobras para a venda da Refinaria 
Isaac Sabbá (Reman), em Manaus, 
à Atem Distribuidora de Petróleo 
– R$ 994,15 milhões – é cerca de 
70% do seu valor em comparação 
com os cálculos estimados em es-
tudo realizado pelo Instituto de 
Estudos Estratégicos de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(Ineep).

O contrato de venda foi assina-
do nesta quinta-feira. A empresa 
compradora, a Atem, tem forte 
atuação na região norte do país, 
presente nos estados do Amazo-
nas, Acre, Roraima, Rondônia, Pa-
rá, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, São Paulo e Paraná.

Conforme os parâmetros uti-
lizados, a refinaria localizada em 
Manaus está avaliada com um 
valor mínimo, pelo câmbio mais 
elevado deste ano, de US$ 279 
milhões, quando o valor nego-
ciado pela estatal com o poten-
cial comprador foi de US$ 189 
milhões.

“Os dados revelam que a Re-
man tem um potencial importante 
de geração de caixa futura, o que, 
pelas premissas que achamos ade-
quadas, pode estar sendo subvalo-
rizada nesse momento de venda”, 
informa o estudo assinado pelos 
pesquisadores do Ineep, Eduardo 
Costa Pinto, Henrique Jäger, Ra-
fael da Costa e Rodrigo Leão.

Para realizar o valor da Reman, 
o Ineep utilizou o método do Flu-
xo de Caixa Descontado (FCD), 
que se baseia no valor presente 
dos fluxos de caixa, projetando-os 
para futuro. Página 6

Metade dos reajustes salariais 
este ano fica abaixo da inflação
Apenas 17,5% conseguiram algum ganho real em 2021

Os salários não estão 
conseguindo acompa-
nhar a disparada da in-

flação. De acordo com o Dieese, 
em cerca de 59% das negociações 
realizadas em julho os reajustes 
foram abaixo da inflação medida 
pelo INPC, do IBGE. Em outras 
16% foram iguais à inflação, e em 
cerca de 25% resultaram em au-
mentos reais aos salários. Os da-
dos estão no boletim de “Olho na 
Negociação”.

O “Salariômetro”, da Fipe, 
confirma as perdas. Em julho, 

a média do reajuste foi de 7,6%. 
Como a inflação do período bateu 
os 9,2%, houve perda real nos sa-
lários de 1,6 ponto percentual.

Ao longo de 2021, de acordo 
com o Dieese, os reajustes aci-
ma do INPC representam apenas 
17,5% do total; os iguais ficaram 
em 32,2%; as negociações que ter-
minaram em perdas salariais, com 
índice abaixo da inflação, repre-
sentaram 50,3%. A variação real 
média no ano, até julho, foi nega-
tiva (-0,71%).

“Com 15 milhões de desempre-

gados, 5 milhões de desalentados, 
somados aos milhões de subocu-
pados, a negociação salarial fica 
mais complicada”, disse à CUT 
a coordenadora de pesquisas do 
Dieese, Patrícia Pelatieri.

Outro problema apontado por 
Patrícia é o fim da política de ga-
nhos reais para o salário mínimo. 
Como os reajustes de diversas ca-
tegorias têm como base o mínimo, 
o fim do ganho acima da inflação 
resultou em perdas mesmo para 
quem tem salários acima do piso 
nacional.

Três ‘falcões’ do Federal Reserve 
defendem fim dos estímulos até março

Três integrantes do Fede-
ral Reserve (banco cen-
tral dos EUA) defende-

ram que a instituição anuncie um 
plano para reduzir suas compras 
de ativos logo em setembro, ape-
sar dos riscos da variante Delta da 
Covid. “Com base em tudo que 
vi, não vejo nada neste momento 
que me faria mudar minha pers-
pectiva”, disse o presidente do 
Federal Reserve Bank de Dallas, 
Robert Kaplan, em uma entrevis-
ta à CNBC.

Embora a rápida disseminação 
da variante Delta, mais contagio-
sa, nas últimas semanas seja uma 
preocupação, Kaplan não espera 
que isso tenha muito impacto na 
economia dos EUA em um senti-
do amplo. “O que estamos vendo 

é que as empresas e os consumi-
dores estão aprendendo a se adap-
tar e seguir em frente com suas vi-
das, e estão percebendo que isso 
não será limpo e nem uma linha 
reta”, disse ele.

O presidente do St. Louis 
Federal Reserve Bank, James 
Bullard, também disse à CNBC 
que o Fed deve começar a re-
duzir as compras de ativos em 
breve e ter o processo conclu-
ído até o final de março para 
evitar o superaquecimento da 
economia dos EUA. “Acho que 
existe a preocupação de estar-
mos causando mais danos do 
que ajudando com as compras 
de ativos, porque há uma bolha 
imobiliária incipiente nos EUA”, 
disse Bullard.

Em uma entrevista à Fox Busi-
ness, a presidente do Fed de Kan-
sas City, Esther George, disse que 
o banco central deveria reduzir 
as compras de ativos “mais cedo 
ou mais tarde”. “Acho que a co-
municação sobre isso que sairá de 
nossa reunião de setembro refleti-
rá as deliberações e os pontos de 
vista do comitê sobre como esse 
progresso está sendo alcançado”, 
disse ela.

Os três funcionários do Fed 
são frequentemente classificados 
como “falcões”, mais preocupa-
dos com os riscos da inflação, mas 
não têm votos no Federal Open 
Market Committee (FOMC), o 
comitê de formulação de políticas 
do Fed, este ano, informa a agên-
cia de notícias Xinhua.

Kaplan não acredita em influência da variante Delta na economia

Empresas terão 
que inovar 
mais para
bater as metas

Entre os planos e conceitos 
apresentados na recém-lançada 
Estratégia Nacional de Inovação, 
chama a atenção a agressividade 
da meta de crescimento estabe-
lecida para os próximos anos. A 
iniciativa almeja elevar a taxa de 
inovação das empresas brasileiras 
ao patamar de 50% até 2024. 

O índice é medido pela Pesqui-
sa Industrial de Inovação Tecno-
lógica (Pintec), que teve sua últi-
ma edição realizada pelo IBGE 
em 2017. Na ocasião, o estudo re-
gistrou que apenas 33,6% das em-
presas brasileiras com dez ou mais 
trabalhadores haviam feito algum 
tipo de inovação em produtos ou 
processos. Para bater a meta, será 
necessário um crescimento de 5,6 
pontos percentuais por ano a par-
tir de 2022.

Para Romulo Perini, sócio da 
consultoria de inovação Play Stu-
dio, apesar de aparentemente ou-
sada, considerando que a Pintec 
de 2017 revelou uma queda de 2,4 
pontos percentuais em relação à 
edição anterior, a meta é coeren-
te com a necessidade de acelerar a 
produção de inovação para que o 
país consiga competir em igualda-
de de condições com os mercados 
mais desenvolvidos do mundo.

STF mantém 
BC fora de 
controle de 
governos eleitos

Por oito votos a dois, o Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
considerou válida a lei que deu 
autonomia ao Banco Central. A 
Lei Complementar 179/2021 foi 
sancionada pelo presidente Jair 
Bolsonaro em fevereiro desse ano, 
depois de passar pelo Senado e 
pela Câmara desde o final do ano 
passado.

O relator, ministro Ricardo 
Lewandowski, votou pela proce-
dência parcial da ação, por enten-
der que houve ofensa à compe-
tência privativa do presidente da 
República.

O ministro Luís Roberto Barro-
so discordou. Apenas Rosa Weber 
seguiu o entendimento do relator. 
A favor da autonomia votaram 
ainda Alexandre de Moraes, Cár-
men Lúcia, Dias Toffoli, Edson 
Fachin, Gilmar Mendes e Kassio 
Nunes Marques e Luiz Fux.

Fed de Dallas
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Energias renováveis no combate à desigualdade social

Wagner Cinelli, observador atento do mundo

Por Cristiana 
Nepomuceno 
Soares

Por conta da grande 
extensão territorial 
e da diversidade de 

biomas, o Brasil conta com 
uma variedade de recursos 
naturais – o que proporcio-
na um maior investimento 
em uma matriz energética 
limpa. Mas a realidade atual 
reflete um cenário adverso 
ao esperado. É em meio à 
crise climática e à pandemia 
de Covid-19 que a necessi-
dade de renovação da ma-
triz energética evidenciou 
um problema que o país 
enfrenta nas diferentes es-

feras: a desigualdade social.
É cada vez mais eviden-

te que, não é mais possível 
alimentar essa disparidade. 
Enquanto os demais países 
caminham para a expansão 
de políticas que reafirmam 
o compromisso ambiental, 
o Brasil caminha no opos-
to, já que ainda depende de 
combustíveis fósseis para 
geração de energia – o que 
coloca o país em desvanta-
gem.

Com o agravamento da 
crise climática e a urgência 
da agenda ambiental ser ali-
nhada, na prática, com um 
discurso sustentável, fica 
cada vez mais evidente que 
o futuro da energia passa 

pela matriz limpa e susten-
tável – o que desempenha 
um papel fundamental no 
setor elétrico.

De acordo com os dados 
divulgados pela Agência 
Internacional de Energia 
Renovável (International 
Renewable Energy Agency 
– Irena), em paralelo à que-
da no investimento de óleo 
e gás, as energias renováveis 
apresentaram recorde de 
investimentos no primeiro 
trimestre de 2020 (em meio 
a pandemia de Covid-19). 
Embora os recursos reno-
váveis estejam frequente-
mente ligados às pautas am-
bientais e a busca por um 
futuro sustentável, o uso 

desses recursos reflete no 
desenvolvimento econômi-
co e social do país.

Um maior aproveitamen-
to das energias renováveis 
não engloba apenas a tran-
sição energética do país, 
mas também caminha co-
mo ferramenta de igualda-
de social. Recentemente, o 
secretário de Planejamento 
e Desenvolvimento Ener-
gético do Ministério de Mi-
nas e Energia, Reive Barros, 
divulgou que, atualmente, o 
país tem 83% de sua matriz 
elétrica originada de fontes 
renováveis. Agora, é preci-
so promover políticas que 
reforcem o uso de ener-
gias renováveis de forma 

eficiente e que funcionem 
com a economia global. 

O Brasil ainda precisa 
lidar com um de seus prin-
cipais entraves nas questões 
ambientais: entender que 
um meio ambiente preser-
vado é um direito de todo 
cidadão e que a utilização 
de recursos naturais impul-
sionam o desenvolvimento 
socioeconômico. Por mui-
tas vezes, esse discurso de 
sustentabilidade é visto co-
mo obstáculo e não como 
um potencial a ser desen-
volvido: a competitividade 
industrial. A produção in-
dustrial de baixo carbono 
gera empregos em grande 
escala e o país possui recur-

sos para o investimento em 
insumos de baixo carbono.

Há, ainda, o fator mais 
colaborativo para esse ce-
nário. No Brasil, as regiões 
de maior potencial para 
fontes de energia eólica e 
solar são os municípios que 
possuem um baixo IDH. 
Consequentemente, apostar 
e investir nessas localidades 
é uma potencial ferramenta 
de combate à desigualdade 
social. 

Cristiana Nepomuceno de Sousa 
Soares, presidente da Comissão de 

Direito de Energia da OAB/MG, 
foi assessora jurídica da Secretaria de 

Minas e Energia do Estado de Minas 
Gerais.

Por Paulo Alonso

Observador aten-
to da sociedade e 
sua movimenta-

ção, no tempo e no espa-
ço, Wagner Cinelli de Paula 
Freitas acaba de lançar o li-
vro Sobre ela, uma história de 
violência, no qual propõe um 
olhar multidisciplinar sobre 
a violência contra a mu-
lher. O tema é desenvolvi-
do com muita propriedade, 
lucidez e delicadeza, a partir 
da desigualdade de gênero, 
abordando também a evo-
lução legislativa, programas 
e políticas públicas que são 
desenvolvidos no Brasil.

Desembargador do Tri-
bunal de Justiça do Rio de 
Janeiro, membro do Fórum 
Permanente de Antropolo-
gia e Sociologia da Escola 
da Magistratura e mestre 
em Criminal Justice Policy 
pela London School of  
Economics and Political 
Science, Reino Unido, Wag-
ner Cinelli é também autor 
da obra Espaço Urbano e Cri-
minalidade: lições da Escola de 
Chicago, vencedora do VI 
Concurso de Monografias 
Jurídicas do Instituto Brasi-
leiro de Ciências Criminais.

O livro de Wagner Cinelli 
aborda um tema que dificil-
mente poderia ser mais per-
tinente nos dias atuais, onde 
a mulher continua sendo ví-
tima, dia após dia, da into-
lerância de companheiros 
e de ex-companheiros. A 
cada nova onda de denún-
cias de crimes bárbaros, 
hediondos e violentos, sur-
gem, fortemente apoiadas 
pela opinião pública e pela 

mídia, propostas de políti-
cas públicas de segurança 
baseadas no aumento da re-
pressão policial.

Buscando alternativas, 
Wagner Cinelli procura 
escapar de uma dicoto-
mia por ele muito bem 
observada e pontuada em 
sua obra. Por um lado, as 
Ciências Jurídicas se espe-
cializaram sem incorporar 
contribuições recentes das 
Ciências Sociais; por ou-
tro, essas últimas procu-
ram respostas para a vio-
lência urbana sem terem 
controle de um amplo le-
que de condutas, debates 
travados na promulgação 
de leis criminais e mudan-
ças de concepção no po-
liciamento das ruas e im-
plementação de penas que 
vem sendo desenvolvidos 
por agentes competentes.

O autor, com brilho e de 
forma metodológica e di-
dática, coloca o leitor fren-
te a novas perspectivas de 
controle do crime, objetivo 
caro à Criminologia e à Jus-
tiça Criminal, que se voltam 
basicamente para um con-
junto complexo de práticas 
e funções institucionais.

Wagner Cinelli é gradu-
ado em Direito pela UFRJ 
e também concluiu o cur-
so de Ciências Sociais pela 
Uerj. Logo, une esses dois 
conhecimentos e faz um di-
álogo perfeito, em sua nar-
rativa muito bem construí-
da e desenvolvida, ao longo 
de 12 capítulos desse livro, 
entre o Direito e as Ciências 
Sociais. O resultado do tra-
balho é simplesmente mag-
nífico, com uma linguagem 

factível.
A também escritora e ju-

íza Andréa Pachá, mestra 
em Saúde Pública e Direitos 
Humanos, no prefácio da 
obra, escreve: “Wagner Ci-
nelli conhece bem esse te-
ma, não somente em razão 
da magistratura, que exerce 
com humanidade, sempre 
ocupado com a afirmação 
dos direitos fundamentais e 
dos princípios civilizatórios 
que nos trouxeram até aqui. 
Ele é um homem insisten-
temente indignado com as 
desigualdades que ofen-
dem, machucam e matam.”

Na contracapa do livro, 
Adriana Ramos de Mello, 
juíza titular do I Juizado 
de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher 
da Comarca do Rio de Ja-
neiro e doutora em Direito 
Público e Filosofia Jurídi-
co-Política, escreve que a 
sensibilidade do autor traz 
a compreensão de que a lu-
ta pela igualdade de gênero 
e o combate à violência a 
mulher devem ser compar-
tilhados por toda a socieda-
de e não apenas pelas pró-
prias mulheres. “Parabenizo 
o colega pela coragem da 
iniciativa e pelas reflexões 
que certamente a sua obra 
promoverá para introduzir 
a ética da igualdade como 
elemento essencial ao con-
ceito maior da justiça.”

A desembargadora Cris-
tina Teresa Gaulia, também 
integrante do TJ-RJ, douto-
ra em Direito, ressalta que 
Wagner Cinelli propõe, em 
sua obra, o diálogo, entre 
duas faces: mulher vítima 
de violência doméstica e 

homem-agressor. “O livro 
é uma joia rara que insti-
ga e, pelas mãos seguras 
de Cinelli, nos propõe um 
mergulho weberiano e uma 
ponte segura para a melhor 
compreensão da Lei Maria 
da Penha.”

Durante os anos em que 
atuou como juiz criminal, 
na década de 1990, Wagner 
Cinelli se surpreendeu com 
a quantidade processos de 
agressões dos maridos para 
com as esposas e de como 
os casamentos continuavam 
apesar da violência. Engaja-
do na causa, o magistrado 
decidiu trabalhar em frentes 
de conscientização sobre a 
violência de gênero.

Pena que, no Afeganis-
tão, tão conturbado e der-
retido por uma gravíssima 
crise social, política e hu-
manitária, sem liberdades e 
nem muito menos respeito 
às mulheres, não existam 
cidadãos corajosos como 
Wagner Cinelli, que pensam 
e agem em favor dos Direi-
tos Humanos, lá absoluta-
mente ultrajados.

Antes de publicar o livro, 
o autor assinou a direção, o 
roteiro e a música do curta-
-metragem Sobre Ela, lan-
çado em fevereiro de 2020 
e premiado no New Wave 
Short Film Festival, na Ale-
manha, com o troféu da 
modalidade “Empodera-
mento Feminino”. Cinelli 
optou pelo filme mudo, 
uma forma de simbolizar o 
silêncio que assola as mu-
lheres vítimas de violência, 
que muitas vezes não po-
dem ou não conseguem se-
quer pedir socorro.

Na história, a casa se 
torna um espaço tomado 
pelo medo. Com cenas que 
variam entre passado (co-
lorido) e presente (preto e 
branco), a história reúne 
conhecimentos da Antro-
pologia, Sociologia, Direi-
to, História e das Ciências 
Criminais para fornecer 
uma visão global sobre o 
tema.

Além de magistrado, 
Wagner Cinelli é músico 
e compositor, tem uma 
banda, a Urca Bossa Nova 
Jazz, e vem se dedicando 
à promoção da arte e da 
cultura, com grande de-
senvoltura, além de, atu-
almente, se preocupar em 
colaborar para conter o 
avanço da pandemia da 
Covid-19. Pensando as-
sim, lançou um clipe sobre 
esse assunto e a canção, 
interpretada por Vinny, é 
de sua autoria e da filha, 
Gabriela Zimmer.

Na descrição do vídeo, 
eles explicam que são inte-
grantes da Urca Bossa Jazz 
e reforçam a corrente para 
o imprescindível distancia-
mento social, como forma 
de salvar vidas. Além de 
Vinny, de Wagner Cinelli 
e de Gabriela, participam 
Rodrigo Sha, Fernando 
Mendes e Rebeca Sauwen. 
O clipe foi gravado, natu-
ralmente, em casa por cada 
participante, tendo em vista 
as atuais condições sanitá-
rias de saúde.

Wagner Cinelli é um ho-
mem sensível e antenado 
com o tempo vivido. Ma-
gistrado, escritor, músico, 
roteirista, cantor e compo-

sitor, é múltiplo, despojado, 
afável, espirituoso e gene-
roso. Os questionamentos 
sempre feitos em relação 
aos problemas pelos quais 
a mulher passa – tais co-
mo o que leva o parceiro 
a transformar a amada em 
sua vítima contumaz? Co-
mo pode o lar, que deveria 
ser um ambiente seguro, se 
tornar lugar de tormenta e 
medo? Por que tantas des-
sas vítimas insistem na ma-
nutenção do vínculo afetivo 
com o seu agressor? Como 
quebrar o ciclo de violên-
cia? – são respondidos pelo 
autor de Sobre ela, uma histó-
ria de violência.

As repostas para tantos 
questionamentos, e que en-
volvem variáveis tão com-
plexas, exigem um trabalho 
coletivo e tem como requi-
sito simplesmente falarmos. 
Parodiando o poeta por-
tuguês Fernando Pessoa, 
“Falar é preciso”. Por isso, 
precisamos falar Sobre ela, e 
sempre.

E Wagner Cinelli, e indo 
novamente ao encontro 
do genial Fernando Pes-
soa, tem nele “todos os 
sonhos do mundo”. E esse 
mundo, Cinelli vem cons-
truindo, com robustez, na 
aplicação diária do Direito, 
escrevendo livros, roteiros 
e letras musicais, tocando 
na sua banda, exercitando, 
enfim, a arte de bem ser-
vir, com suavidade, disci-
plina e ética. Afinal, “tudo 
vale a pena quando a alma 
não é pequena.”

Paulo Alonso, advogado e jornalista, é 
reitor da Universidade Santa Úrsula.
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Divida tributária revertida 
em cirurgias gratuitas

Com uma dívida de R$ 70 bilhões com a União, o 
setor hospitalar privado torce para que o Projeto 

de Lei 5413/19, que cria o programa de recuperação dos 
estabelecimentos de saúde, seja sancionado. O projeto 
concede moratória de um ano, parcelamento da dívida, 
mas a contrapartida é que os hospitais ofereçam atendi-
mento gratuito a pacientes do SUS.

Documentário
A jornalista Tania Malheiros lança seu primeiro docu-

mentário, durante a Festa Literária de Santa Maria Mada-
lena, no dia 28 pelo YouTube da Flim. Clube de Poesias, que 
contou com a participação de Maira Santafé, retrata o tra-
balho da professora Neusa Peçanha, que através da poesia 
estimulou e recuperou alunos.

Data Nacional do Uruguai
Em comemoração ao 196º aniversário da Independência 

do Uruguai, a cônsul-geral Maria Noel Reyes, do Rio de 
Janeiro, enviou uma cesta com produtos uruguaios. Uma 
forma criativa de comemorar um passeio pelos “sentidos” 
daquele país, como diz o folheto que acompanha a gentileza.

Luxo inusitado
Com diárias variando entre R$ 2.500 e R$ 25 mil, o hotel 

Azulik, em Tulum, a 130km de Cancún, oferece uma ex-
periência diferente em seus 48 quartos: não há luz elétrica, 
televisão ou ar-condicionado. Com uma decoração única 
e uma filosofia de proximidade com a natureza, só recebe 
adultos, sendo que nos apartamentos não há chuveiro, mas 
uma banheira onde o hóspede toma banho de cuia.

Rio pede socorro
Apesar da alta da Covid-19 no Rio, as praias continuam 

lotadas, sem nenhum distanciamento e fiscalização. Fico 
perplexo com a falta de gestão da pandemia.

Curso de História da Pintura
O professor Paulo Sergio Alves ministra curso gratuito 

no YouTube sobre História da Pintura, às quintas-feiras, 
a partir da próxima semana, sempre às 16 horas. Ele trará 
um grande diferencial, pois vai fazer uma conexão entre o 
pintor, a obra e seu contexto politico.

Pensamento da semana
Cada um de nós deveria acordar diariamente e buscar uma 

razão ou várias para viver. Encontrar compromissos com a 
vida, com o outro, em suma com a Humanidade, não podem 
passar desapercebidos. Somos feitos de uma terra misturada 
com água e açúcares que precisa ser cultivada interiormente 
para brotar. Não nascemos prontos, nem pré destinados, nem 
com obediência cega a nada, nem a ninguém. Somos livres, 
não somos juízes da vida alheia, nem temos condições de en-
tender sempre as amarguras e tristezas que construíram nos-
so afeto. Nossa busca é incessante, preocupante e advinda de 
muita ternura que se instalou em nossos corações e precisa ser 
extravasada. Somos frutos de escolhas movidas por caminhos 
escuros e iluminados. Temos ânsia de sermos eternamente re-
flexivos, mas nosso silêncio dimensional procura um cantar 
e pintar desconexos da realidade. Aquela dura, mas real, que 
nos afeta com um abraço de tranquilidade para crescer, digo, 
evoluir ou caminhar, na solidão de um profundo ressurgir, sin-
cero e verdadeiro.

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

Mais da metade volta ao 
presencial em seis meses

Estudo mostra que 
51% da força de 
trabalho brasilei-

ra já foi comunicada que o 
retorno ao trabalho presen-
cial será nos próximos seis 
meses. Além disso, quatro 
em cada 10 profissionais re-
ceberam indicações de que 
poderão trabalhar em casa 
no longo prazo e/ou op-
ções de horários flexíveis.

De acordo com o Índice 
de Confiança do Trabalha-
dor do LinkedIn, este cená-
rio reforça o sentimento de 
confiança dos trabalhadores 
quanto à busca de emprego, 
renda e carreira. Em julho 
deste ano, o índice atingiu 
uma média de 63 pontos, 
apresentando uma leve alta 
e permanecendo estável se 
comparado aos últimos me-
ses. 

Já segundo o IT Snap-
shot 2021, levantamento 
anual que retrata as ten-
dências e prioridades do 
setor de Tecnologia da 
Informação (TI) no país, 
promovido pela Logicalis, 
68% das companhias en-
trevistadas revelaram que 
o trabalho remoto per-
manecerá como o modelo 
de trabalho ou, caso não, 

as políticas corporativas 
serão flexibilizadas. Ape-
nas 27% dos entrevistados 
afirmaram que as políticas 
e rotinas voltarão aos pa-
drões de 2019 a partir do 
segundo semestre de 2021, 
com a maioria dos colabo-
radores retornando aos es-
critórios

Entre os principais mo-
tivos apontados pelo índice 
Linkedln para justificar este 
otimismo estão a confian-
ça na experiência de traba-
lho e educação individual, 
perspectivas de aumento de 
renda e desenvolvimento 
de carreira. Por outro lado, 
a falta de oportunidades 
no mercado e a situação da 
pandemia são considerados 
fatores que desencorajam 
os profissionais.

A pesquisa aponta que a 
geração Z é a que se mos-
tra mais entusiasmada pela 
ideia de ter um espaço físico 
focado apenas no trabalho. 
Para estes profissionais, a 
possibilidade de avançar na 
carreira o quanto antes e os 
benefícios oferecidos neste 
ambiente também são en-
corajadores nesta volta.

Dois terços desses jo-
vens afirmam que a ideia 

de se arrumarem para o 
trabalho é mais um in-
centivador. Por outro la-
do, menos da metade dos 
millennials se sentem des-
ta forma. Para eles, assim 
como para a geração X e 
os baby boomers, a opor-
tunidade de colaborar pes-
soalmente e a socialização 
com colegas e clientes são 
os mais motivadores.

E, diferentemente da ge-
ração Z, os baby boomers 
não veem tanta vantagem 
em ter um espaço só para 
as tarefas do dia a dia, as-
sim como não acreditam 
que serão capazes de tirar 
proveito das vantagens do 
ambiente físico quando 
comparado ao que o for-
mato remoto oferece. Eles 
afirmam que a sensação de 
conforto associado ao perí-
odo pré-pandemia, atrelado 
a um sentimento de “agora 
está do jeito que costuma-
va ser” é um dos principais 
fatores que os motivam a 
voltar.

Mesmo nas verticais em 
que o teletrabalho foi me-
nos adotado, como comér-
cio e manufatura, a expec-
tativa é que haja mudanças 
no modelo: no comércio, 

54% das empresas adotarão 
políticas mais flexíveis, e em 
manufatura, 13% continua-
rão a ter profissionais neste 
modelo enquanto mais de 
42% flexibilizarão suas po-
líticas.

O novo modelo tam-
bém trouxe importantes 
discussões sobre a forma 
de se trabalhar. Ao mes-
mo tempo em que o home 
office trouxe a percepção 
de melhor qualidade de 
vida (apontada por 47% 
dos respondentes), acarre-
tou também em um volu-
me maior de trabalho por 
conta das reuniões virtuais 
em excesso (46%) e difi-
culdade de limitar o horá-
rio de trabalho (38%).

A pesquisa também des-
tacou as tendências tecno-
lógicas relacionadas ao tra-
balho remoto. Soluções de 
segurança (como VPNs), de 
videoconferência e de cola-
boração na nuvem tiveram 
níveis de adoção bem eleva-
dos, com 97%, 97% e 84%, 
respectivamente, conside-
rando tanto as soluções já 
implantadas anteriormente 
quanto implantadas emer-
gencialmente por conta da 
pandemia.

TI: 68% das empresas manterão sistema remoto

PIB Agropecuário: projeção  
cai de 2,6% para 1,7%

O Instituto de Pes-
quisa Econômica 
Aplicada (Ipea) 

divulgou nesta quinta-feira 
em webinar realizado em 
parceria com a Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab), a nova previsão 
do valor adicionado do se-
tor agropecuário para este 
ano e para 2022. O cresci-
mento do PIB do setor em 
2021 foi revisto de 2,6% 
(previsão feita em junho) 
para 1,7%, representando o 
quinto ano consecutivo de 
crescimento do setor, o úni-
co a não apresentar redução 
em 2020.

O ajuste nas projeções foi 
motivado, principalmente, 
pela redução nas estimati-
vas de produtividade e pro-
dução de culturas impor-
tantes (como a do milho), 
devido a impactos climáti-
cos adversos da ocorrência 
de um fenômeno La Niña 
mais severo nesta safra, e 
pela piora do cenário para a 
produção de bovinos.

Trata-se de um recuo 
preocupante na medida 
em que o setor de agro-
negócios alcançou, em 
2020, uma participação de 

26,6% no Produto Inter-
no Bruto do Brasil (PIB), 
contra 20,5% em 2019. 
Em 1970 era de 7,5%. Em 
valores monetários, o PIB 
brasileiro totalizou R$ 
7,45 trilhões no último 
ano, sendo que o agrone-
gócio representou quase 
R$ 2 trilhões.

O valor adicionado da 
produção vegetal em 2021, 
os pesquisadores revisaram 
a alta de 2,7% para 1,7%. 
Ainda assim, o desempenho 
positivo foi sustentado pelas 
altas nas produções de soja 
(+9,8%), trigo (+36,0%) e 
arroz (+4,1%). Isso com-
pensou as quedas estimadas 
para as demais culturas: mi-
lho (-11,3%), cana-de-açú-
car (-3,2%) e café (-21,0%). 
O rendimento do milho em 
2021, em especial, foi muito 
prejudicado pelo atraso na 
colheita da soja, que retar-
dou o plantio da segunda 
safra, ficando dependente 
de chuvas tardias que não 
ocorreram.

Na produção animal, a 
previsão de alta foi revista 
de 2,5% para 1,8%, com 
crescimento para todos os 
segmentos, com exceção da 

produção de bovinos, com 
queda de 1,0%. Há expecta-
tiva de desempenho positi-
vo na produção das demais 
proteínas: suínos (+7,7%), 
frangos (+3,9%), leite 
(+3,1%) e ovos (+4,5%). 
No caso dos suínos, o bom 
desempenho está relaciona-
do com o forte crescimento 
das exportações para a Chi-
na este ano.

Já a previsão para 2022 
foi realizada com base nas 
primeiras informações dis-
ponibilizadas pela Conab 
para os segmentos da pro-
dução vegetal e previsões 
do Grupo de Conjuntura 
do Ipea para a produção 
animal. Os pesquisadores 
do Ipea estimam um cres-
cimento de 3,3% no PIB 
do setor, com crescimento 
de 3,9% na produção vege-
tal e de 1,8% na produção 
animal. De acordo com a 
Conab, há expectativa de 
manutenção do bom de-
sempenho da produção de 
soja, que deverá bater novo 
recorde em 2022, e de boa 
recuperação de culturas co-
mo milho e algodão, após a 
forte queda projetada para 
este ano. Além disso, o aba-

te de bovinos deverá, enfim, 
registrar recuperação após 
dois anos consecutivos de 
queda.

Os principais riscos da 
projeção de crescimento 
divulgada pelo Ipea estão 
relacionados aos efeitos 
climáticos sobre a produ-
ção vegetal e ao atraso na 
retomada dos abates de 
bovinos. Todavia, os mode-
los climáticos apontam um 
fenômeno La Niña mais 
brando na segunda metade 
do ano, com chuvas mais 
regulares nas culturas de 
verão e temperaturas mais 
amenas no inverno.

O levantamento segue 
sendo realizado com base 
nas estimativas do Levanta-
mento Sistemático da Pro-
dução Agrícola (LSPA), do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
e em projeções próprias 
para a pecuária a partir de 
dados da Pesquisa Trimes-
tral do Abate de Animais, 
da Produção de Ovos de 
Galinha e Leite. Nesta edi-
ção, conta com estimativas 
da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) pa-
ra previsões de 2022.



Cláudio Castro ficará  
sem candidato ao  
Senado em sua chapa
O governador Cláudio Castro 

(PL) estuda não ter candi-
dato ao Senado em sua chapa à 
reeleição, o que é permitido pela 
legislação eleitoral. Ele pretende 
apoiar dois nomes informalmen-
te, o que os políticos chamam de 
aliança branca. Castro sabe que 
não pode ter na sua chapa como 
candidato ao Senado o presiden-
te da Alerj, deputado André Ce-
ciliano (PT), a quem apoiaria extraoficialmente. O outro 
candidato que teria o apoio do governador seria um nome 
indicado pela família Bolsonaro, que apoia seu governo e 
sua reeleição.

Governador busca  
mais partidos

Cláudio Castro já conta com o apoio de nove legendas 
para a sua reeleição: PL, PTC, PTB, PSL, PTC, PTB, 
PRTB, Pros e Patriotas. Ele ainda negocia apoio de 
outros partidos, que esperam uma definição das direções 
nacionais. Castro quer deixar a definição do candidato a 
vice para quando fechar as coligações. O nome sairá de 
um dos partidos aliados, e são muitos os pretendentes. Um 
deles é o subtenente da PM do Rio André Monteiro, que se 
lançou candidato a governador na semana passada.

Mourão pode ser  
candidato ao Senado no RS

O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) tem 150 dias 
para transferir seu domicílio eleitoral do Rio Grande do Sul 
para o Rio de Janeiro, se quiser ser candidato a governador 
por aqui. O PTB torce por isso e já tem um acordo com o 
PRTB para indicar o candidato ao Senado na chapa do vice-
-presidente. Mourão, que já descartou ser vice de Bolsonaro 
outra vez, disse a pessoas próximas que está inclinado a ser 
candidato ao Senado no seu estado de origem. Nesse caso, 
terá que abandonar as máscaras pretas com o escudo do Fla-
mengo. E para não perder voto não vai poder colocar no 
lugar o escudo do Grêmio, nem do Internacional.

Dinheiro da Cedae  
para pagar atrasados

O deputado Valdecy da Saú-
de (PTC) disse da tribuna da 
Alerj que espera ver os R$ 48 
milhões que São João de Meriti 
vai receber do Governo do Es-
tado pela venda da Cedae sen-
do usados para quitar os salá-
rios atrasados dos aposentados 
e pensionistas da prefeitura.  
Segundo ele, na cidade há ser-
vidores aposentados que não recebem há dez meses seus 
benefícios.

Dezembro Verde pelos 
animais abandonados

O já colorido calendário anual poderá ganhar mais 
uma cor em breve. O deputado Marcelo Cabeleireiro está 
propondo na Alerj a criação do Dezembro Verde, com 
campanha de conscientização sobre a guarda responsável 
de animais. Segundo ele, a campanha também é para 
destacar o problema do abandono de cães e gatos em 
parques, avenidas, ruas, bairros e estradas de todo o Estado. 
Ele só errou na cor, poderia ser Dezembro Caramelo, a cor 
predominante nos animais sem raça definida que andam 
por aí, os famosos vira-latas.
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 Valdecy da Saúde

Estaleiros começarão a contratar 
no Rio mais de 5 mil metalúrgicos

Após as reivindicações 
para movimentar os esta-
leiros do estado, o Rio de 
Janeiro começa a colher os 
frutos do trabalho. O esta-
leiro Brasfels, localizado em 
Angra dos Reis, prometeu 
contratar 5 mil metalúrgi-
cos com as obras da FPSO 
P-80, previstas para iniciar 
em dezembro de 2021 ou 
janeiro de 2022.

Em maio, a Petrobras 
anunciou contrato com a 
Keppel Shipyard para a 
construção da FPSO P-78, 
instalada no campo de Bú-
zios, no pré-sal da Bacia de 
Santos. A plataforma tem 
previsão de começar a pro-
duzir em 2024, com capaci-
dade para 180 mil barris por 
dia de petróleo e 7,2 mi-
lhões de m3 de gás por dia.

Segundo estudos da Fe-
deração das Indústrias do 
Estado (Firjan), o setor de 
petróleo e gás deve atrair R$ 
50 bilhões para o estado do 
Rio de Janeiro em três anos. 
As estimativas se referem 
às atividades de exploração, 
produção e abastecimento, 
com base em dados levan-

tados para a edição de 2021 
do anuário da federação. E 
é nesse ponto que se espera 
a mão do Governo Federal 
para garantir a política de 
conteúdo local.

“Essas iniciativas en-
chem de esperança milhares 
de famílias que dependem 
da indústria metalúrgica em 
Angra dos Reis, Niterói, São 
Gonçalo, Itaguaí, Itaboraí e 
outras cidades que já vive-
ram tempos áureos com a 
construção de plataformas, 
sondas e demais atividades 
atreladas a essa cadeia pro-
dutiva”, explica o deputado 
estadual Waldeck Carneiro 
(PT).

Economia do Mar

Para ampliar o número 
de empregos na indústria 
naval e fortalecer o setor, a 
Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) vai analisar o Projeto 
de Lei 4698/201 que cria a 
Política Estadual da Econo-
mia do Mar no Rio de Ja-
neiro. De autoria dos depu-
tados estaduais Célia Jordão 

(Patriota) e Luiz Paulo (Ci-
dadania), a proposta busca 
orientar as atividades eco-
nômicas, de forma racional 
e sustentável, com promo-
ção de vagas e crescimento 
financeiro.

Pelo texto, os deputados 
sugerem que o Poder Exe-
cutivo promova e fortale-
ça um Cluster Produtivo e 
Tecnológico, capaz de con-
duzir o desenvolvimento ao 
longo dos próximos nove 
anos para reverter o quadro 
atual de estagnação do se-
tor. “Precisamos reverter o 
quadro da falta de dinamis-
mo econômico no Estado 
do Rio de Janeiro”, reforça 
o deputado Luiz Paulo.

Presidente da Comissão 
Especial da Indústria Naval, 
de OffShore e de Petróleo e 
Gás da Alerj, Célia Jordão já 
apresentou ao governador 
Cláudio Castro (PL) uma 
proposta de formação de 
um grupo, no âmbito esta-
dual, para conduzir as ativi-
dades do setor.

“Levei ao conhecimen-
to do Governo do Estado 
os trabalhos da Comissão 

da Indústria Naval. Jun-
to ao Cluster Tecnológico 
Naval, apresentamos uma 
proposta de governança pa-
ra conduzir esses debates. 
É um segmento que pode 
gerar muitos empregos, o 
que é fundamental para re-
cuperarmos a economia do 
nosso estado”, reforça Célia 
Jordão.

Após três meses de tra-
balhos, a comissão foi pror-
rogada por mais 90 dias. As 
mais de 20 reuniões e audi-
ências públicas com atores 
do setor, empresas, gover-
no e associações serviram 
de base para o projeto de lei 
que prevê a Política Estadu-
al da Economia do Mar no 
Rio de Janeiro.

“Temos buscado debater 
ações que gerem oportuni-
dades de desenvolvimento 
de maneira efetiva. E, pela 
importância da pauta e do 
potencial da indústria naval 
em movimentar a economia 
no estado, temos analisado 
a possibilidade de tornar a 
Comissão da Indústria Na-
val como permanente”, ex-
plica a deputada.

Cai o número de ações judiciais  
relacionadas ao mercado de locação

Levantamento reali-
zado pelo Secovi-
-SP junto ao Tri-

bunal de Justiça do Estado 
de São Paulo (TJSP) mostra 
que, em julho, foram ajui-
zadas 901 ações judiciais 
relacionadas ao mercado de 
locação. O volume repre-
senta uma diminuição de 
20,3% comparado a junho 
deste ano, deram entrada 
na Justiça 1.130 processos 
na capital paulista. Em rela-
ção a julho do ano passado 
(1.600 ações), houve queda 
de 43,7%.

Para Jaques Bushatsky, 
diretor de Legislação do 
Inquilinato do Secovi-
-SP, a queda no volume 
de ações ajuizadas é um 
bom sinal, pois reflete o 
sucesso na negociação 
entre locadores e locatá-
rios e o aumento de acor-
dos amigáveis, realizados 
diretamente entre os in-
teressados. “Dessa for-
ma, dispensam a interfe-
rência do Estado em suas 
relações, o que sempre é 
saudável para o merca-
do”, destaca o advogado.

Do total de ações ajui-
zadas em julho, a maioria 
(765 processos) foi moti-
vada por falta de pagamen-
to do aluguel. As ações 
ordinárias, que são relati-
vas à retomada de imóvel 
para uso próprio, de seu 
ascendente ou descenden-
te, reforma ou denúncia 
vazia, contabilizaram 61 
processos. As ações para 
renovação compulsória 
de contratos comerciais 
com prazo de cinco anos 
somaram 60 processos. Já 
as ações consignatórias, 

movidas quando há dis-
cordância de valores de 
aluguéis ou encargos, com 
opção do inquilino pelo 
depósito em juízo, totali-
zaram 15 processos.

No acumulado de janei-
ro a julho deste ano, foram 
registradas 7.416 ações, 5% 
a menos que as 7.808 ações 
registradas em igual período 
de 2020. O total de ações 
acumuladas entre agosto de 
2020 e julho de 2021 foi de 
12.797 casos, 9% abaixo do 
acumulado no período an-
terior (14.068 ações).

Reclamações sobre serviços  
de teles caem 37% em julho

O número de recla-
mações de usuá-
rios dos serviços 

de telecomunicações caiu 
37% em julho de 2021 na 
comparação com julho do 
ano passado, segundo da-
dos da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel).

Os números da agên-
cia mostram que em julho 
de 2020 foram registradas 
273.089 reclamações, já em 
julho deste ano elas caíram 
para 172.091, uma redução 
de 100.998 queixas.

Em relação à média dos 
meses de julho dos últimos 

quatro anos (2017-2020), a 
queda foi de 35%.

As reclamações de usuá-
rios de telecom registraram 
queda em todos os meses de 
2021. Nos últimos quatro, 
as queixas vêm registrando 
quedas acima de dois dígi-
tos. Em junho a redução 
foi de 30,9%, em maio, de 
28,4%, e em abril o número 
de reclamações havia caído 
24,4% em relação ao mes-
mo mês do ano passado.

“Mês após mês os dados 
mostram os efeitos dos in-
vestimentos feitos pelas 
prestadoras de telecomuni-

cações. Esses investimentos 
podem ser ainda maiores 
com uma Reforma Tribu-
tária ampla, que reduza a 
carga de impostos do setor, 
e mudanças em leis que fa-
cilitem a instalação de ante-
nas”, afirmou o presidente 
executivo da Conexis Brasil 
Digital, Marcos Ferrari.

Ferrari destacou ainda os 
bons resultados de medidas 
de autorregulação do setor, 
como a criação da Não Me 
Perturbe (www.naomeper-
turbe.com.br), que permite 
bloquear ligações de tele-
marketing das empresas de 

telecomunicações e de ofer-
ta de crédito consignado.

Todos os principais ser-
viços de telecomunicações 
apresentaram redução nas 
reclamações nos últimos 12 
meses. A maior ocorreu na 
TV por assinatura, cujo ín-
dice caiu 51,2%, de 25.411 
para 12.397. No serviço de 
internet banda larga fixa as 
reclamações caíram 40,6%, 
de 72.290 para 42.929, e na 
telefonia móvel as reclama-
ções caíram 31,4% em ju-
lho em relação a julho do 
ano passado, passando de 
131.127 para 89.914.
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Três perguntas: Kumon Brasil –  
desafios e perspectivas

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ/MF nº 36.113.876/0001-91 / NIRE 33.3.0027387-5 JUCERJA

EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 
ACIONISTAS REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2021

Local e Presenças: sede social da Companhia, localizada na Cidade do 
Estado do Rio de Janeiro, à Av. das Américas, n.º 3434 - Bloco 07 - Sala 201 
- Barra da Tijuca. Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital 
social. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: aprovada a 
reeleição dos membros do Comitê de Remuneração da Companhia, sendo, 
respectivamente 2 Diretores e 1 funcionário da Companhia, com mandato de 
3 anos, a saber: Sr. Alexandre Lodi de Oliveira, brasileiro, casado, bacharel 
em direito, portador da cédula de identidade n° 10.964.131-6 expedida pelo 
IFP em 13/05/1994, inscrito no CPF sob o n° 076.922.737-66; Sr. Carlos 
Henrique Correa Sismil, brasileiro, casado, contador, portador da cédula 
de identidade reg. n° 095091186-4, expedido IFP em 17/02/1995, inscrito 
no CPF sob nº 011.896.377-58; e Sr Luis Antonio Ribeiro de Magalhães, 
brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade n° 100.109/
O-6, expedida pelo CRC/RJ em 02/04/2010, inscrito no CPF/MF sob o  
n° 665.280.707-68, todos domiciliados à Av. das Américas, 3434 - Bloco 
7 - Sala 201 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ, os quais não farão jus 
a qualquer remuneração. Arquivada na JUCERJA em 07/04/2021 sob o  
n.º 00004044934, Sec. Geral Bernardo F. S. Berwanger e na JUCESP em 
30/07/2021 sob o nº 0.656.847/21-9, Sec Geral Gisela Simiema Ceschin 
e encontra-se disponível para consulta na sede social da Companhia.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO, com o prazo de 20 (vinte) dias, extraído da
Ação Sumária (0086909-33.2006.8.19.0001) proposta por Marina
Bracuhy Nautica Ltda contra Rodrigo Roy Nazzari.- A DRA. ELISA-
BETE FRANCO LONGOBARDI, Juíza de Direito, FAZ SABER a to-
dos que o presente edital INTIMA RODRIGO ROY NAZZARI e
THEREZINHA TOLEDO DA CUNHA, na qualidade de Condômina,
para ciência da avaliação de fls. 506/507, e, para ciência datas de
30.09.2021 e 05.10.2021, às 13:00 horas, através do site de lei-
lões online: www.portellaleiloes.com.br, do Leiloeiro Público
RODRIGO LOPES PORTELLA, designadas para a venda em 1º., e
2º. Leilão Online, respectivamente, do Apartamento 502, do edifí-
cio situado na Rua General Olímpio Mourão Filho, nº 30, São
Conrado, Rio de Janeiro, RJ, penhorado no supramencionado
autos.- RJ, 18/08/2021.- Eu, Luciane Tinoco da Costa, Chefe da
Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Elisabete Franco
Longobardi - Juíza de Direito.

MERCK S.A.
CNPJ/MF nº 33.069.212/0001-84 - NIRE 3.330.002.278-3

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2021

1. Data, Hora e Local da Reunião: Realizada no dia 9 de junho de 2021,  
às 12:00 horas, na sede social da Merck S.A., na Cidade do Rio de  
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada dos Bandeirantes  
nº 1099, Jacarepaguá, CEP: 22.710-571 (“Companhia”). 2. Convocação: 
Dispensadas as formalidades de convocação por estar presente a totalidade 
dos membros da Diretoria da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram 
presididos pelo Sr. Luiz Alberto Barreto e secretariados pela Sra. Priscila 
Nobre Rodrigues. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a alteração do 
endereço da filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.069.212/0010-75, da 
Companhia. 5. Deliberações:  tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. 
Luiz Alberto Barreto, que convidou a Sra. Priscila Nobre Rodrigues para 
secretariar os trabalhos, tendo sido aprovadas, sem quaisquer restrições, 
pelo voto afirmativo da totalidade dos diretores a alteração de endereço da 
filial da Companhia, sem giro comercial, situada na Cidade e Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.069.212/0010-75, localizada na 
Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, Conjuntos 301 e 302 do 30º andar 
e Conjunto 311 do 31º andar, do Edifício Plaza Centenário, Brooklin Paulista, 
CEP 04.578-911 para a Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, Conjuntos 
301 e 302 do 30º, do Edifício Plaza Centenário, Brooklin Paulista, CEP 
04.578-911, na cidade e Estado de São Paulo, tendo em vista não ser mais 
do interesse da Companhia a manutenção do imóvel do conjunto n° 311 do 
31º andar. Em razão do acima exposto, a Companhia tem na presente data, 
filiais localizadas nos seguintes endereços: Filial 1 - NIRE: 35903772395, 
inscrita no CNPJ/ME sob o n° 33.069.212/0008-50, localizada na Rua Torre 
Eifel, nº 100, Lote 3A, Gleba A, CEP 06.705-481, Parque Rincão, na cidade 
de Cotia, Estado de São Paulo. Filial 2 - NIRE: 35903418460, inscrita no 
CNPJ/ME sob o n° 33.069.212/0010-75, localizada na Avenida das Nações 
Unidas, nº 12.995, Conjuntos 301 e 302 do 30º, do Edifício Plaza Centenário, 
Brooklin Paulista, CEP 04.578-911, na cidade e Estado de São Paulo.  Filial 
3 - NIRE: 33901167727, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 33.069.212/0012-37, 
localizada na Estrada dos Bandeirantes, 1700, Galpão 3, Armazéns 109 
(parte) a 113, CEP: 22.775-109, Taquara, na cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro. Filial 4 - NIRE: 35904541681, inscrita no CNPJ/
ME sob o n° 33.069.212/0013-18, localizada na Alameda Xingu, 350, 
escritórios 503, 504, 601, 602, 603 e 604 do 5° e 6° andares, Edifício ITower, 
Alphaville Industrial, CEP 06.455-911, na cidade de Barueri, Estado de São 
Paulo. Filial 5 - NIRE: 35905741675, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 
33.069.212/0015-80, localizada na Rua Edgar Marchiori, 255, km 04, portão 
2, CEP 13.288-006, Distrito Industrial Benedito Storani, na cidade de 
Vinhedo, Estado São Paulo. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser 
tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos 
suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois 
de lida e aprovada, é por todos assinada. Rio de Janeiro, 09 de junho de 
2021. Luiz Alberto Barreto - Presidente da Mesa e Diretor Financeiro; 
Priscila Nobre Rodrigues - Secretária e Membro do Conselho de 
Administração; Jose Arnaud de Carvalho Coelho - Diretor Presidente; 
Ariovaldo Cruppe Junior - Diretor sem designação específica. Junta 
Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Certifico o Arquivamento em 
20/08/2021 sob o número 00004388092. Protocolo: 00-2021/269309-3 em 
13/07/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

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.

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

QUARTA VARA CÍVEL DA REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, NA FORMA 
ABAIXO: O MM Juiz de Direito Dr.(a) Mario Cunha Olinto Filho - Juiz de Direito 
do Cartório da 4ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca, RJ, na forma 
da Lei, etc... FAZ SABER aos que o presente edital, extraído dos autos de 
“Procedimento Sumário (CADASTRO OU CONVOLAÇÃO ATÉ 17.03.2016) 
- Direito Civil” nº 0002035-44.2004.8.19.0209 (2004.209.002123-4) em 
curso neste Juízo, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente o executado a seguir relacionado SORAIA DE ALMEIDA 
GALIZA JUNQUEIRA, para ciência e cumprimento do que se segue: INTIME-
SE A EXECUTADA nos termos do art. 523, caput e parágrafo 1º, para, no 
prazo de 15 dias, pagar o débito no valor de R$ 31.386,47 (fls. 400), sob 
pena de acréscimo de multa de dez por cento (10%) sobre o debito e de 
pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez porcento) sobre o débito 
exequendo e de que este Juízo funciona na Av. Luiz Carlos Prestes, s/nº 2º 
andar, CEP: 22775-055 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3385-
8807/8920, e-mail: btj04vciv@tjrj.jus.br. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2021. Eu, Eliane Madeira Couto - Auxiliar / 
Assistente de Gabinete - Matr. 01/21930, digitei. E eu, Fernanda Celia Abreu 
Oliveira - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/20111, o subscrevo.

Por Jorge Priori

O método de estu-
do Kumon foi 
criado no Japão 

em 1958. No começo da 
década de 1960, mais preci-
samente em 1962, foi cons-
tituída a empresa que deu 
origem ao que hoje é o Ku-
mon Group. Por mais que 
não tenha ações na bolsa, o 
Kumon Group divulga seus 
resultados. Nos últimos 12 
meses encerrados em mar-
ço de 2021, o grupo fechou 
com vendas consolidadas 
de US$ 700 milhões.

Presente em todos os 
continentes e atuando 
em mais de 50 países, a 
Kumon iniciou sua ope-
ração no Brasil em 1977, 
quando inaugurou a sua 
primeira franquia em 
Londrina-PR.

Conversamos com Julia 
Yurika Shiroiwa, gerente de 
expansão da Kumon Brasil, 
sobre a organização da ope-
ração na América do Sul, os 
drivers de crescimento e so-
bre como a empresa lidou 
com os desafios impostos 
pela pandemia.

Como está organizada 
a operação do Kumon no 
Brasil e na América do 
Sul?

Atualmente, o método de 
estudo Kumon está presen-
te em 57 países e reúne mais 
de 4 milhões de estudantes 
no mundo. No Brasil, são 
1.585 unidades em quase 
580 cidades, somando mais 
de 160 mil alunos do total 
de 180 mil na América do 
Sul.

A sede da Kumon Amé-
rica do Sul fica em São Pau-
lo e coordena as operações 
em sete países: Brasil, Co-
lômbia, Chile, Peru, Bolívia, 
Argentina e Uruguai.

Quais são os drivers de 
crescimento da Kumon? 
Você pode nos contar so-
bre o plano de expansão 
para o Brasil?

A rede encerrou 2020 
com cerca de 90% do nú-
mero de alunos em com-
paração a 2019. A previsão 
para 2021 é nos aproxi-
marmos ainda mais do nú-
mero alcançado em 2019. 
As aberturas, de norte a 
sul do país, representam o 

movimento para auxiliar a 
retomada econômica pós-
-pandemia, junto com o tra-
balho das franquias da rede.

Nosso objetivo é apre-
sentar a franquia Kumon 
como uma opção de ne-
gócio acessível para ajudar 
na retomada da economia 
e oferecer um serviço que 
ajudará muitas famílias, 
crianças e jovens, tanto 
agora no retorno às aulas 
presenciais ou no sistema 
híbrido, quanto no futuro, 
já que o Kumon desenvol-
ve habilidades que podem 
ser utilizadas em todas as 
etapas da vida dos nossos 
alunos.

Para 2021, nossa previ-
são é abrirmos 49 novas 
unidades no Brasil e 28 nos 
demais países da América 
do Sul sob nossa responsa-
bilidade.

Como a Kumon lidou 
com os efeitos da pan-
demia? Como a empresa 
tem visto as perspectivas 
econômicas do Brasil?

O Kumon ofereceu su-
porte para que o sistema 
híbrido de estudo fosse im-

plementado em todas as uni-
dades do Brasil, utilizando 
aplicativos e internet com 
foco no desenvolvimento 
do estudo no lar. Além dis-
so, viabilizamos a logística 
para que o material didático 
(bloquinhos) fosse entregue 
às famílias e alunos. Mesmo 
na fase remota, tivemos um 
crescimento significativo de 
novos alunos.

A prioridade no Kumon 
é a segurança dos alunos, 
franqueados e colaborado-
res. Adaptamos o funcio-
namento do curso para o 
Kumon no Lar de forma 
remota, além do trabalho 
remoto para 100% dos 
nossos escritórios. Ampa-
ramos nossos franqueados 
com auxílios financeiros 
e programas de emprés-
timos; apoio em negocia-
ções com aluguéis e for-
necedores, e consultorias 
de campo. Lançamos uma 
nova campanha, “Kumon 
é para agora”, conectan-
do a essência do método 
Kumon com as necessida-
des e as dores das famílias 
nesse contexto de distan-
ciamento social.

Open bankink 
deve garantir maior 
capacidade de análise

A troca de infor-
mações propi-
ciada pelo open 

banking não é ameaça, mas, 
sim, oportunidade para as 
instituições financeiras, dis-
se Zeca Doherty, superin-
tendente-geral da Associa-
ção Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro 
e de Capitais (Anbima), 
em reportagem na revista 
ADM Pro, publicação do 
Conselho Regional de Ad-
ministração de São Paulo. 
Na edição de agosto, a re-
vista aborda a chegada do 
open banking no Brasil e co-
mo ele deve facilitar a vida 
dos clientes e impulsionar 
a competitividade entre as 
instituições.

Na opinião de Zeca Do-
herty, o open banking ofe-
rece às instituições maior 
capacidade de análise, re-
sultando em mais decisões 
baseadas em dados e na im-
plementação de novos ser-
viços por meio de parcerias 
com diferentes empresas, 
como as fintechs.

A implementação do open 
banking foi dividida em qua-
tro fases no Brasil. A últi-
ma, que valerá a partir de 
dezembro, é considerada 
a de maior impacto para a 

indústria de investimentos. 
“Ela tratará da abertura de 
informações do portfólio 
de produtos das casas, as-
sim como da carteira dos 
clientes, sempre a depender 
da autorização prévia do in-
vestidor”.

Conhecida como open in-
vestment, essa etapa estimu-
lará a concorrência entre os 
players, pois será possível ver 
a tarifa cobrada pelos concor-
rentes para um determinado 
serviço e oferecer um valor 
mais competitivo, segundo 
nosso superintendente-geral. 
Isso pode levar a uma revo-
lução na gama de produtos e 
serviços.

A terceira fase, que tam-
bém não foi implementada 
ainda, permitirá a realiza-
ção de transações entre as 
instituições que integram o 
sistema. O lançamento do 
sistema foi em fevereiro, 
com o compartilhamento 
de informações, entre as 
próprias empresas, sobre 
produtos, serviços e taxas 
de cada uma, seguida pela 
abertura de dados cadas-
trais e histórico financeiro 
dos clientes – somente com 
a autorização deles –, que 
foi implementada em 13 de 
agosto

Educação financeira 
assegura decisões 
mais conscientes

O Fórum Brasileiro 
de Educação Fi-
nanceira (FBEF) 

publicou, nesta quinta-feira, 
o plano de ação para imple-
mentação das ações, inicia-
tivas, programas e projetos 
no âmbito da Estratégia 
Nacional de Educação Fi-
nanceira (ENEF). O pla-
no é fruto de mapeamento 
das ações de Educação Fi-
nanceira promovidas pelos 
membros do FBEF em to-
do território nacional.

“O FBEF, em linha com 
o que é definido pela Orga-
nização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE), considera 
que a educação financeira é 
o processo pelo qual indiví-
duos desenvolvem a cons-
ciência, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e com-

portamentos necessários 
para a tomada de decisões 
financeiras conscientes, em 
prol do seu bem-estar fi-
nanceiro”, disse em comu-
nicado Maurício Costa de 
Moura, presidente do Fó-
rum Brasileiro de Educação 
Financeira.

Na opinião dele, a des-
centralização das ações, ini-
ciativas, programas e pro-
jetos busca dar efetividade 
à ENEF, considerando as 
dimensões continentais 
do território brasileiro, as 
diversas áreas de atuação 
dos membros do FBEF e 
a capilaridade de atuação 
de seus parceiros. Os mem-
bros do FBEF incentivam, 
portanto, a participação ati-
va de toda a sociedade nas 
ações, iniciativas, progra-
mas e projetos.
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Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para 
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos 
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização. 

O cigarro pode agravar a Covid-19, 
inclusive os cigarros eletrônicos

vapevicia.org.br
# V A P E V I C I A  |  # V A P E M A T A

Pré-sal voltou a bater 
recorde em julho
A produção do pré-

-sal no mês de ju-
lho registrou au-

mento de 3,4% em relação 
ao mês anterior e de 2,5% 
se comparada ao mesmo 
mês de 2020. Tupi, na Ba-
cia de Santos, foi o campo 
marítimo com maior núme-
ro de poços produtores: 61.  
A produção teve origem em 
130 poços e correspondeu 
a 71,6% do total produzido 
no Brasil.

As informações estão dis-
poníveis no Boletim Mensal 
da Produção de Petróleo e 
Gás Natural do mês de ju-
lho de 2021, publicado nes-
ta quinta-feira no site da 

Agência Nacional de Petró-
leo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP), que traz os 
dados consolidados da pro-
dução nacional. Também 
estão disponíveis, de forma 
interativa, nos Painéis Dinâ-
micos de Produção de Pe-
tróleo e Gás Natural.

Em termos de volume 
de barris, totalizou 2,806 
MMboe/d (milhões de 
barris de óleo equivalente), 
sendo 2,221 MMbbl/d (mi-
lhões de barris por dia) de 
petróleo e 93,1 MMm³/d 
(milhões de metros cúbicos 
diários) de gás natural. Com 
isso, superou a produção de 
agosto de 2020, até então a 

maior já registrada, quando 
foram produzidos 2,776 
MMboe/d.  

A produção nacional to-
talizou 3,920 MMboe/d, 
sendo 3,045 MMbbl/d de 
petróleo e 139 MMm3/d de 
gás natural. A produção de 
gás natural superou o recor-
de registrado em janeiro de 
2020, quando foram pro-
duzidos 138,7 MMm3/d. 
A produção de petróleo 
voltou a um patamar de 3 
MMbbl/d, que não era al-
cançado desde agosto de 
2020, quando foram produ-
zidos 3,084 MMbbl/d. 

Houve aumento de 4,9% 
na produção de petróleo 

em comparação com o 
mês anterior e redução de 
1,1% em comparação com 
julho de 2020. Já no gás 
natural houve aumento de 
2,5% em comparação com 
o mês anterior e de 6,8% 
se comparado a julho de 
2020. 

Em julho, o aproveita-
mento de gás natural foi 
de 97,5%. Foram dispo-
nibilizados ao mercado 
56,1 MMm³/dia. A queima 
de gás no mês foi de 3,5 
MMm³/d, um aumento de 
12,4% se comparada ao 
mês anterior e uma redução 
de 12,1% se comparada ao 
mesmo mês em 2020. 

Minoritários são contra participação na 17ª Rodada

A Associação Nacio-
nal dos Petroleiros 
Acionistas Mino-

ritários da Petrobras (Ana-
petro) encaminhou nesta 
quinta-feira, requerimento 
à petroleira para que ela 
não participe da 17ª Roda-
da de Licitações da Agência 
Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustível 
(ANP), prevista para o dia 
7 de outubro, na qual serão 
ofertados 92 blocos ex-
ploratórios marítimos nas 
bacias de Campos, Santos, 
Pelotas e Potiguar.

A Anapetro, que reúne 
trabalhadores da Petrobras 
que também são acionis-
tas da empresa, questiona 

a ANP sobre a legitimida-
de de um certame em áreas 
de novas fronteiras explo-
ratórias, sensíveis ecologi-
camente e que não apre-
sentaram estudos prévios 
de avaliação de impacto 
ambiental. O requerimento 
aponta possíveis riscos que 
a participação na 17 ª Roda-
da trarão para a Petrobras e 
para o país; e alerta para a 
possibilidade de judicializa-
ção do processo. 

O documento, destinado 
ao presidente da Petrobras, 
Joaquim Silva e Luna, e ao 
presidente do Conselho de 
Administração da empresa, 
Eduardo Bacellar Leal Fer-
reira, foi entregue um dia 

antes de reunião da Assem-
bleia Geral Extraordinária 
(AGE) da estatal (marcada 
para sexta-feira , 27). 

“Participar deste leilão 
é uma temeridade, dada a 
fragilidade ambiental e ju-
rídica, e também um risco 
efetivo para a imagem da 
Petrobrás, para a percepção 
do mercado sobre o futuro 
da empresa e para o preço 
das ações da companhia”, 
ressaltou o presidente da 
Anapetro, Mario Dal Zot, 
também diretor de Assun-
tos Jurídicos e Institucio-
nais da Federação Única 
dos Petroleiros (FUP). 

Os blocos colocados a 
leilão estão em 14 áreas 

sensíveis ambientalmente, 
por serem reservas naturais 
estratégicas para a manu-
tenção do meio ambiente 
equilibrado, como Abro-
lhos, Atol das Rocas e a Ilha 
de Fernando de Noronha. 

Com total de 53,93 mil 
quilômetros quadrados, 
abrigam 89 espécies ame-
açadas aos blocos explora-
tórios, sendo 32% critica-
mente em perigo; 20% em 
perigo e 48% vulneráveis à 
extinção, segundo informa-
ções técnicas do Instituto 
Chico Mendes de Conser-
vação da Biodiversidade 
(ICMBio) e do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambien-
te (Ibama).

Lucro da chinesa de 
baterias CATL cresce 
131% no semestre

A C o n t e m p o r a r y 
Amperex Tech-
nology Co., Ltd. 

(CATL), maior fabricante 
de baterias automotivas de 
lítio-íon da China, registrou 
uma alta de 131,45% no lu-
cro líquido no primeiro se-
mestre de 2021. O mercado 
de veículos de nova energia 
no país já é considerado 
muito rentável.

O lucro líquido atribuível 
a seus acionistas no período 
de janeiro a junho subiu pa-
ra mais de 4,48 bilhões de 
iuanes (US$ 692 milhões), 
informou a CATL em seu 
relatório financeiro semes-
tral apresentado nesta quar-
ta-feira à Bolsa de Valores 

de Shenzhen. Ao longo do 
semestre, seu faturamento 
saltou 134,07% ano ao ano, 
chegando a mais de 44,07 
bilhões de iuanes.

Segundo a agência Xi-
nhua, o mercado de veí-
culos de nova energia da 
China experimentou um 
boom, resultando em uma 
forte demanda por baterias 
de lítio-íon. As vendas de 
veículos de nova energia do 
país aumentaram duas ve-
zes em termos anuais para 
alcançar mais de 1,2 milhão 
de unidades no período de 
janeiro a junho, de acordo 
com a Associação Chinesa 
de Fabricantes de Veículos 
Automotores.

Fundos mútuos na 
Europa: 57%  com 
critérios ESG até 2025 

A abordagem ESG (En-
vironmental, Social and 
Governance) - ambiental, 
social e governança - pode 
ser resumido como um con-
junto de boas práticas que 
uma empresa pode adotar. 
É considerado o principal 
tema regulatório e na ges-
tão de empresas da próxima 
década em âmbito interna-
cional, acredita a Fundação 
Getulio Vargas (FGV). 

Relatório da PwC destaca 
que até 2025, 57% dos ati-
vos de fundos mútuos na 
Europa estarão em fundos 
que consideram os critérios 

ESG, o que representa US$ 
8,9 trilhões, em relação a 
15,1% no fim do ano pas-
sado. Além disso, 77% dos 
investidores institucionais 
pesquisados pela PwC dis-
seram que planejam parar 
de comprar produtos não 
ESG nos próximos dois 
anos.

No Brasil, fundos ESG 
captaram R$ 2,5 bilhões 
em 2020, mais da metade 
da captação veio de fundos 
criados nos últimos 12 me-
ses. Este levantamento foi 
feito pela Morningstar e pe-
la Capital Reset.
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