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Consumo de 
biocombustível 
no mundo 
crescerá 8%

A produção e o consumo mun-
dial de biocombustíveis líquidos 
diminuíram de forma significativa 
em 2020, devido às restrições de 
mobilidade e à queda da atividade 
econômica. Para 2021, a previsão 
é de um aumento no consumo da 
ordem de 5% a 8%, impulsionado 
pela formulação de políticas pú-
blicas que incentivam o uso.

De acordo com o “Atlas dos 
biocombustíveis líquidos 2020-
2021”, recentemente publicado 
pelo Instituto Interamericano de 
Cooperação para a Agricultura 
(IICA), em 2020 as matérias-pri-
mas mais utilizadas na produção 
de biodiesel foram os óleos vege-
tais, entre os quais se destacam o 
de palma (32%), o de soja (26%) 
e o de canola (15%). Os 27% 
restantes correspondem a outras 
matérias-primas, como os óleos 
vegetais usados, gorduras animais 
e outros óleos vegetais virgens. 
Milho e cana-de-açúcar foram os 
mais utilizados na produção de 
bioetanol, com uma participação 
de 63% e 30%, respectivamente.

Na contramão do planeta, o 
presidente Jair Bolsonaro aprovou 
a decisão do Conselho Nacional 
de Política Energética (CNPE) de 
reduzir o teor do biodiesel no óleo 
diesel de 13% para 10%. A mudan-
ça vale para o 82º Leilão de Bio-
diesel, destinado ao suprimento de 
novembro e dezembro de 2021.

A Associação dos Produto-
res de Biocombustíveis do Brasil 
(Aprobio) considera a decisão co-
mo o maior retrocesso já aplicado 
à Política Nacional de Biocom-
bustíveis (RenovaBio).

Taxa de desemprego entre
os mais pobres é de 36%
Renda caiu 21% entre 2019 e 2021

Estudos divulgados pe-
la FGV Social na última 
quinta-feira (9) apontam 

que a taxa de desemprego da me-
tade mais pobre dos brasileiros 
é de aproximadamente 36%. A 
pesquisa indicou que tal índice 
passou de 26,55% para 35,98% 
entre a população mais pobre, um 
aumento de 10 pontos durante a 
pandemia, enquanto entre a po-
pulação mais rica, a taxa aumen-
tou de 2,6% para 2,87%.

O estudo, que comparou os da-
dos do último trimestre de 2019 

com o segundo trimestre de 2021, 
também indica que a renda indi-
vidual média dos brasileiros caiu 
9,4% em relação ao final de 2019, 
incluindo trabalhadores informais 
e desempregados. O cálculo con-
sidera a metade mais pobre da po-
pulação, em termos relativos.

A queda da renda ainda é mais 
grave no caso dos mais pobres, 
chegando a 21,5% no período es-
tudado. Tal cenário aponta para o 
aumento da desigualdade social 
durante a crise sanitária, uma vez 
que os 10% mais ricos do país ti-

veram, em média, uma queda de 
7,16%, ou seja, inferior a um terço 
daquela registrada entre os brasi-
leiros de menor renda.

Ainda segundo a FGV Social, 
os moradores do Nordeste fo-
ram os que mais perderam renda 
(-11,4%), e no Sul, em contraste, 
a queda foi de 8,86%. Mulheres 
inseridas numa rotina de jornadas 
duplas de trabalho, ou seja, tan-
to no emprego quanto no cuida-
do com crianças, a queda foi de 
10,35%, enquanto entre os ho-
mens a redução foi de 8,4%.

MEC quer criar universidade federal virtual
Proposta vem em momento de redução de verbas

O Ministério da Educa-
ção (MEC) planeja criar 
uma universidade fede-

ral digital para, segundo o minis-
tro Milton Ribeiro, ampliar o aces-
so dos estudantes de todo o país à 
rede pública federal de ensino. A 
~revelação foi feita em audiência 
pública na Comissão de Educação 
do Senado nesta quinta-feira.

Um documento preliminar do 
Centro de Gestão e Estudos Estra-
tégicos (CGEE), organização social 
vinculada ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, de maio 
deste ano, cita a avaliação de viabi-
lidade da iniciativa entre as metas 
da Secretaria de Educação Superior 
(Sesu-MEC) para promover a edu-
cação à distância nas instituições fe-
derais de ensino superior por meio 
do programa Reuni Digital.

De acordo com o ministro, o 
uso das modernas tecnologias de 
informação podem baratear os 
custos do ensino de qualidade. “É 
isso que temos visto em grandes 
países que estão desenvolvendo 
essa ferramenta. Vamos começar 
com alguns cursos e todos vão 
poder ter acesso, pois com 400, 
500 professores, eu posso atingir 
a milhões de alunos no país to-
do, obedecendo às premissas do 
PNE”, disse o ministro.

O ministro lembrou que, nos 
últimos anos, o orçamento das 
universidades federais foi im-
pactado pela crise econômica e, 
principalmente, pela pandemia 
da Covid-19. “Quando falamos 
em diminuição das verbas pa-
ra as universidades federais, eu 
concordo plenamente. Vejo que, 

em um passado não tão distante, 
o orçamento do ensino federal 
era muito grande, muito maior 
do que o que temos hoje”, disse 
Ribeiro

“A proposta que o Parlamento 
vai apreciar [do Orçamento de 
2022] fala em um aumento míni-
mo de cerca de 17% para as uni-
versidades federais, e de 28% para 
os institutos federais. Por que is-
so? Porque temos 69 universida-
des federais com 281 campi. E 38 
institutos, Cetecs [centros educa-
cionais técnicos], além do Dom 
Pedro II. E esses, juntos, somam 
670 campi. Então, além da visão 
política de dar mais oportunida-
de à [formação] de mão de obra 
técnica, o número de campi [do 
segundo grupo] é muito maior”, 
comentou Ribeiro.

Popularidade 
de Bolsonaro 
desaba entre 
evangélicos

Pesquisa Datafolha divulgada 
nesta quinta-feira mostra que a re-
provação ao Governo Bolsonaro 
não para de subir: 53%, ante 51% 
no levantamento anterior, realiza-
do em julho; 24% classificaram de 
regular (sem alteração em relação 
à pesquisa de julho); e 22% apon-
taram como ótimo/bom (eram 
24%).

O declínio na popularidade foi 
forte na classe média. No grupo 
com renda de 5 a 10 salários míni-
mos, a reprovação pulou de 41% 
para 50%, possivelmente por con-
ta da disparada dos preços.

A queda também acontece em 
uma fatia da população impor-
tante para ele, a evangélica. Des-
de janeiro de 2021, a reprovação 
a Bolsonaro subiu 11 pontos 
percentuais dentre este público. 
Atualmente, 41% (eram 34% em 
julho) dos evangélicos reprovam 
o governo, enquanto 29% (ante 
37%) aprovam.

O Datafolha ouviu presencial-
mente 3.667 pessoas entre 13 e 15 
de setembro. A margem de erro é 
de dois pontos para mais ou me-
nos.

Facebook
fecha parceria 
com imprensa 
de direita

O Facebook anunciou um pro-
grama de parceria e investimentos 
em veículos da imprensa comer-
cial brasileira. O projeto, informa 
a RBA, tem como objetivo ofere-
cer mais links de notícias dentro 
da plataforma, além dos que já são 
compartilhados pelos próprios 
veículos e usuários.

Estão previstos investimentos 
de US$ 2,6 milhões no programa 
chamado News Innovation Test, 
em parcerias com associações de 
notícias, que terá duração de três 
anos.

Entre os parceiros anunciados 
pela rede social, estão Jovem Pan, 
Estadão, O Antagonista, Revista 
Crusoé, Rede Record, SBT, Rede 
TV!, Veja, entre outros. A lista dos 
parceiros exclui veículos indepen-
dentes.

O Facebook espera ser aliado 
“nesse momento de grande trans-
formação digital”, afirmou a dire-
tora de Parcerias de Notícias para a 
América Latina, Claudia Gurfinkel.

José Cruz/ABr
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Filiado à

Por Paulo Alonso

Em 17 de setembro é celebrado o 
Dia da Compreensão Mundial. 
A data procura ampliar o enten-

dimento entre as pessoas, ou seja, a paz 
entre as nações, os estados e os povos. 
Saber lidar com as variadas diferenças, 
respeitando e procurando entender os 
sentimentos do próximo são nobres 
ideais para um mundo mais tranquilo, 
baseado na igualdade, fraternidade e li-
berdade, lema da Revolução Francesa e 
que tornou-se um grito de 
ativistas em todo o Mundo, 
que defendem a democra-
cia liberal ou constitucio-
nal e a derrubada de gover-
nos opressores. A data tem 
o objetivo de conscientizar 
as pessoas sobre uma das 
principais características 
que a humanidade deve ter para que haja 
o máximo de paz no planeta: a própria 
compreensão.

A grande questão proposta no Dia 
da Compreensão Mundial é justamente 
saber lidar com as diferenças, formadas 
por vários fatores, como faixa etária, ge-
ração, cultura, religião, educação etc. A 
ideia é fazer com que todos os líderes de 
governo e a sociedade em geral pensem 
e equilibrem os seus julgamentos com 
paciência e principalmente com respeito 
ao próximo, zelo e acolhimento. A com-
preensão abrange os numerosos tipos 
de preconceitos e atuais conflitos que 
existem em todas as sociedades, sejam 
étnicos, religiosos, sexuais ou socioeco-
nômicos.

Mesmo com avanços em relação aos 
Direitos Humanos nas últimas décadas, 
diariamente ainda são observadas nu-

merosas notícias, no Brasil e no Mundo, 
pelos meios de comunicação, que nos 
chocam por motivos variados, muito 
deles absolutamente banais. A diferen-
ça sempre se apresenta, pois há também 
distintas divergências de ideologias, cul-
turas, religião, orientação sexual, educa-
ção, dentre outros.

Faz-se mister entender a importân-
cia de cada atitude pessoal como um 
fator que facilite a harmonia e a cons-
trução da diversidade de pensamentos. 
A flexibilidade e a tolerância são funda-

mentais para que a justa 
compreensão se realize. O 
ser humano está cada vez 
mais individualista. Hoje, 
são confundidos pessoa, 
indivíduo, personalismo 
e individualismo. Nossa 
cultura está marcada pela 
supremacia do individua-

lismo em detrimento do altruísmo e do 
personalismo. O outro, o próximo, o se-
melhante, o irmão, o diferente e o neces-
sitado são colocados à margem e muitas 
vezes descartados.

O individualismo globalizado se ex-
pressa na absolutização do ter, do poder 
e do prazer. Quem vê e compreende os 
desgastes socioculturais e ético-religio-
sos de uma sociedade, sabe da neces-
sidade de profundas transformações. 
O Afeganistão é um triste exemplo de 
intolerância social, de gênero, religiosa 
e política. E ele não está só no planeta, 
mas é o que, nos últimos tempos, tem 
ganhado maior notoriedade, pela bruta-
lidade e truculência da ação dos Talibãs.

Para mudar essas tristes realidades 
que assolam às sociedades atuais, torna-
-se imprescindível reconhecer equívocos 
em processos sociais e políticos, no fun-

cionamento de segmentos e das institui-
ções, requerendo uma inteligente análise 
da realidade, com profundas e mais do 
que necessárias reflexões.

Oportuno, neste momento, é dedicar-
-se a refletir sobre as eleições em 2022, 
que ocorrerão, no Brasil. Muitas singu-
laridades do período eleitoral merecem 
estudos aprofundados, capazes de in-
dicar caminhos para a sociedade brasi-
leira. Sem dedicar a atenção devida ao 
momento vivido no país, valores e prin-
cípios fundamentais à civilidade conti-
nuarão a se enfraquecer. Prevalecerá um 
modo de pensar ancorado na rigidez que 
sustenta convicções fundamentalistas, 
alimentando a falsa crença de se possuir 
a absoluta verdade sobre projetos, pes-
soas e instituições.

E no dia em que se festeja a compre-
ensão, nada mais oportuno do que re-
correr ao líder indiano pacifista Mahat-
ma Gandhi (1869–1948) e refletir sobre 
suas convicções: “Não há caminho para 
a paz, a paz é o caminho” ou “a liber-
dade individual e a interdependência são 
essenciais para a vida em sociedade” ou, 
ainda, “a não-violência nunca deve ser 
usada como um escudo para a covardia. 
Ela é uma arma para os bravos.” Gan-
dhi está no imaginário das pessoas como 
uma espécie de semideus ou profeta da 
paz e ganhou destaque na luta contra os 
ingleses por meio de seu projeto de não 
violência, pregando justamente a com-
preensão.

No Dia da Compreensão Mundial, 
sejamos mais humanos, menos individu-
alistas; construtores de um futuro mais 
fraterno, justo, ético e respeitoso.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da Universidade 
Santa Úrsula.
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A paz é o caminho Sequelas da 
pandemia marcam 
profundamente o 
setor educacional
Por César Silva

O impacto da vacinação nos indicadores 
de contaminação começa a se refletir em 
melhores perspectivas para a retomada 

econômica. É um motivo de comemoração. Mas as 
sequelas que o coronavírus deixará varia de setor 
para setor. Alguns tendem a se recuperar mais 
prontamente. Outros correm o risco de padecer 
ainda por um longo tempo. É o caso da Educação, 
fragilizada por um histórico alarmante.

Esse cenário pode ser avaliado pela série de 
indicadores que vão desde o desempenho de 
governança pública até os resultados financeiros, 
produtividade e reação das instituições de ensino. 
Estão todos perdidos. E sem estudos e projetos, 
sem uma política nacional, a retomada será muito 
difícil e a estabilidade ficará cada vez mais distante.

Do lado do governo, as últimas declarações do 
ministro Milton Ribeiro o isolaram com o destacado 
papel de bobo da corte, aquele que fala “asneiras” 
para distrair a plateia. No setor privado também há 
falta de planejamento. E isso fica evidente em dois 
dos maiores grupos da educação mundial: Cogna e 
Yduqs.

A Cogna, ex-Kroton, não consegue se levantar 
do nocaute causado pela própria estratégia. Gigante 
formado com grandes aquisições, corre agora o 
risco de estagnar por falta de ativos. Consumiu tudo 
que podia e não agregou valor a nenhum deles. As 
suas ações chegaram ao patamar de R$ 3,60, índice 
mais baixo de sua história, e continuam em queda. 
Parece mais um Boeing sem sustentação.

A Yduqs, ex-Estácio, por sua vez, a exemplo 
da Cogna, mudou de nome num movimento de 
ilusionismo para incorporar ativos qualitativos, 
mas não soube se reposicionar e agora suas 
marcas sofrem constante desvalorização. Mudar a 
marca sem mudar a estratégia não leva a resultados 
diferentes. Suas ações também amargam queda 
e, pior, se expôs a uma situação delicada ao se 
envolver em diversos processos trabalhistas por 
não negociar com o quadro de docentes que 
por décadas foram seus principais parceiros no 
processo de expansão.

Citamos aqui dois casos, mas não são os únicos. A 
falta de perspectiva para o setor é real e cresce com 
as dificuldades causadas pelo desemprego que não 
diminui, pela inflação que aumenta, e por uma crise 
hídrica que se aproxima. Fatores que desestabilizam 
qualquer atividade, mas podem soterrar um setor 
tão abatido como o de ensino.

Relatório de Monitoramento Global da Educação 
de 2020, produzido pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco), mostra que quase 300 milhões de crianças 
e jovens não tiveram acesso à educação durante a 
pandemia, que levou ao fechamento de escolas por 
todo o mundo. A medida causou impacto em cerca 
de 1,5 milhão de alunos, mais de 90% da população 
de estudantes.

Só esse recorte social das sequelas da pandemia 
sobre a educação seria suficiente para projetar o 
imenso e irrecuperável prejuízo para o nosso futuro. 
E no Brasil o drama do ensino é ainda pior.

César Silva é presidente da Fundação FAT.

Quando a fome vira crime
Por Marcos Espínola

Passado um ano e meio de pande-
mia, o saldo é cada vez mais pre-
ocupante não só pela contami-

nação, ainda presente, mas pelos efeitos 
colaterais do seu impacto na economia. 
Boa parcela da população agoniza com 
fome. Sim, famintos que, sem empre-
gos e moradia, amargam a miséria que 
levam muitos a atos de desespero, como 
o furto de comida, que tem aumentado 
em todo o país. Um sinal de alerta para 
todas as autoridades que em vez de dis-
cutirem as eleições do ano que vem têm 
uma emergência em salvar vidas, não só 
vacinando, mas oferecendo meios para 
acesso à alimentação básica.

Embora não haja dados oficiais, os 
casos de furtos famélicos, aqueles quan-
do o réu furta para poder comer, estão 
chegando cada vez mais ao Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) e ao Supremo 
Tribunal Federal (STF), porém de forma 
desnecessária, pois há um entendimento 

do STF de que casos como esses devem 
ser arquivados, seguindo o princípio da 
insignificância.

A norma não é obrigatória, mas 
orienta juízes a desconsiderar casos em 
que o valor do furto é tão irrisório que 
não causa prejuízo à vítima do crime. 
No entanto, muitos juízes e desembar-
gadores estão mantendo a custódia e 
condenando esses réus à prisão, o que, 
através dos recursos de defesa, contribui 
para a lentidão da justiça, pois esses pro-
cessos, considerados simples na primei-
ra instância, abarrotam as esferas mais 
altas do judiciário. Segundo notícias re-
centes, somente no STJ, em 2017, foram 
mais de 84 mil processos e no ano pas-
sado mais de 124 mil, uma alta de mais 
de 47%.

O avanço da pobreza na última dé-
cada foi agravado pela pandemia. Em 
2020, cerca de 19 milhões de pessoas 
viviam em situação de fome no país, 
segundo o Inquérito Nacional sobre 
Insegurança Alimentar no Contexto 

da Pandemia da Covid-19 no Brasil, 
um aumento de 84,4% em compa-
ração a dois anos antes quando, em 
2018, eram 10,3 milhões.

Num resumo geral, a grave crise eco-
nômica tem deixado muitos brasileiros 
vulneráveis, fomentando a pobreza e o 
crime num aspecto ainda mais amplo, 
pois prender pessoas por delitos não-
-violentos e sem prejuízos à vítima, aju-
da facções criminosas que controlam a 
população carcerária brasileira que, no 
primeiro semestre do ano passado, so-
mava mais de 678 mil pessoas, segundo 
o Departamento Penitenciário Nacio-
nal. É que, para sobreviver num presídio 
superlotado e insalubre, é preciso se ren-
der às facções. Quando o indivíduo sai, 
tem uma dívida a ser paga com crimes 
mais graves e violentos, ou seja, em vez 
de ressocializado o cidadão sai pior do 
que entrou.

É aí que a fome vira crime.

Marcos Espínola é advogado criminalista.
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Melhor bolinho de bacalhau

O Bar da Portuguesa, em Ramos é o mais novo “Patrimônio 
Cultural do Rio de Janeiro”. O título concedido pela Pre-

feitura carioca vem coroar o local que foi frequentado por Baden 
Powell e Pixinguinha. A cantora Teresa Cristina afirma que seu 
bolinho de bacalhau é o melhor do Rio!

Viva a Fiocruz 

A presidente da Fiocruz, Nísia Andrade Lima, é a mais 
nova integrante do Conselho da Coalizão para Promoção 
de Inovações em Prol da Preparação para Epidemias 
(Cepi). A organização internacional, que financia pesqui-
sas para acelerar as vacinas, já investiu R$ 7,89 bilhões no 
estudo de 14 vacinas contra a Covid-19.

Evento de Biden sem 
participação brasileira

O presidente Bolsonaro não participará da reunião dos 
líderes convocada por Biden para esta sexta-feira. Alega 
que o convite chegou com uma semana de antecedência 
e já tem compromissos na sexta. Bem estranha a desculpa 
apresentada.

Público nos estádios

Mais uma decisão equivocada da Prefeitura do RJ em au-
torizar o jogo do Flamengo na quarta. Com menos de 70% 
da população vacinada com as 2 doses, não é o momento 
para evento teste. O que se viu foram torcedores sem más-
cara, aglomerando e ninguém controlando.

As dicas do nutricionista 
Matheus Oliveira

Professor de educação física e nutricionista, Matheus 
Oliveira aconselha que as vitaminas sejam encontradas 
nos alimentos, que se comece o dia com um shot da 
imunidade com limão, açafrão, gengibre e própolis e que 
dietas são reeducação alimentar. Dicas importantes.

MAC perde parte do seu acervo

As obras do grande colecionador brasileiro João 
Sattamini (1935–2018), em comodato no MAC, em 
Niterói, estão sendo vendidas pelos herdeiros para um 
banqueiro paulista. É triste, pois a principal proposta, 
quando da construção do museu, era abrigar a coleção 
de Sattamini.

Pensamento da semana

“Todas as conquistas demandam esforços. Cada desa-
fio pressupõe um novo olhar sobre a vida. Caminhos vão 
se abrindo à medida que estamos prontos para mudar e 
solidificar nossas escolhas. São pequenas renúncias que 
nos mostram a vontade de entregar algo superior ao que 
pretendemos. Somos frutos de descobertas por acaso, en-
contramos amor, amizade e fé onde não nos parecia pos-
sível. Há uma sensação de busca constante dentro de nós 
que num momento encontra respostas. Deixe-se invadir 
por novas formas de criatividade e vontade de ser feliz. 
Desafie-se com toda sua força para encontrar diariamente 
uma razão de viver.”

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SIGABAM – Sindicato dos Garçons, Barmen e Maitres do Estado do Rio
de Janeiro, através de seu presidente, nos moldes do Estatuto Social da
Entidade, convoca todos os membros de sua categoria: Garçom, Barman e
Maître, garçonetes, atendentes de mesa de restaurantes e atendentes de
mesa de restaurantes self service, que exerçam a função de garçons e
cumins, assim como seus auxiliares da base territorial dos municípios de
Barra Mansa, Angra dos Reis, Barra do Piraí, Itatiaia, Paraty, Piraí, Quatis,
Resende, Rio Claro, Valença, Vassouras e Volta Redonda, para Assem-
bléia Geral, a ser realizada em sua sede social, na Rua Visconde de Inhaúma,
134 – sala 917 – centro – Rio de Janeiro – RJ., no dia 20 de setembro de
2021, sendo a primeira chamada às 09:00 hs., e a segunda e última chama-
da às 09:30 hs., para ser discutido o seguinte ponto de pauta: 1° Apreciar,
Discutir e Deliberar pauta de reivindicação da Campanha Salarial para o
exercício 2021/2023; 2° fixação e Aprovação da Contribuição Assistencial
a ser incluída na Pauta de Reivindicações. 3° Autorizar a Diretoria do Sindi-
cato a Assinar Acordos Coletivos e Ajuizar Dissídios Coletivos.

Rio de Janeiro/RJ, 16 de setembro de 2021.
ANTONIO FRANCISCO DOS ANJOS FILHO - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE
CONSTITUIÇÃO, FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA

A comissão para Constituição, fundação, eleição e posse da Diretoria
da Associação Recreativa, Cultural e Carnavalesca Bloco dos Desem-
pregados – BLOCO DOS DESEMPREGADOS, convoca a todos os inte-
ressados, para a realização da Assembleia Geral no dia 01 de Outu-
bro de 2021, às 17:00hs (dezessete horas) em primeira convoca-
ção, em seguida as 17:30hrs (dezessete e trinta horas) em segunda
convocação com os presentes. A Assembleia ocorrerá na Rua São
Luiz Gonzaga, 1435, sobrado 201, São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ,
CEP: 20.910-063, a fim de serem deliberados e discutidos as seguintes
ordem do dia: 1- Deliberação sobre a fundação da Associação Re-
creativa, Cultural e Carnavalesca Bloco dos Desempregados – Bloco
dos Desempregados 2- Aprovação do Estatuto Social da Associação
3- Eleição e posse do conselho Deliberativo e Diretoria 4- Assuntos de
interesse geral. Rio de Janeiro, 16 de Setembro de 2021

Helton da Silva Dias
Diogo Felipe Lopes da Costa

Marco Antônio Bispo Resende

IPC-S sobe 1,10% e aponta  
alta anualizada de 9,25%

O IPC-S da segun-
da quadrissema-
na de setembro 

de 2021 subiu 1,10% e 
acumula alta de 9,25% nos 
últimos 12 meses. Nesta 
apuração, cinco das oito 
classes de despesa com-
ponentes do índice regis-
traram acréscimo em suas 
taxas de variação. A maior 
contribuição partiu do gru-
po Habitação  (1,13% pa-
ra 1,77%). Nesta classe de 
despesa, cabe mencionar 
o comportamento do item 
tarifa de eletricidade resi-
dencial, cuja taxa passou de 
2,15% para 4,48%.

Também registraram 
acréscimo em suas taxas de 
variação os grupos: trans-
portes (0,89% para 1,17%), 
educação, leitura e recre-
ação (1,42% para 1,71%), 
comunicação (0,11% para 

0,22%) e vestuário (0,20% 
para 0,34%). Nestas clas-
ses de despesa, vale des-
tacar o comportamento 
dos itens: gasolina (1,68% 
para 2,33%), passagem aé-
rea (10,76% para 13,23%), 
combo de telefonia, in-
ternet e TV por assinatu-
ra (-0,01% para 0,37%) e 
roupas infantis (0,31% para 
1,19%).

Em contrapartida, 
os grupos alimentação 
(1,25% para 1,09%), saúde 
e cuidados pessoais (0,50% 
para 0,40%) e despesas di-
versas (0,33% para 0,27%) 
apresentaram recuo em 
suas taxas de variação. 
Nestas classes de despesa, 
vale citar os itens: hortali-
ças e legumes (3,30% para 
1,19%), artigos de higiene 
e cuidado pessoal (1,18% 
para 0,76%) e alimentos 

para animais domésticos 
(1,03% para 0,61%). A 
próxima apuração do IPC-
S, com dados coletados até 
o dia 22, será divulgado no 
dia 23.

IGP-10

Já sobre o IGP-10 variou 
negativamente em 0,37% 
no mês de setembro, após 
forte divulgação no perío-
do anterior (1,18%); o in-
dicador monitora os preços 
entre os dias 11 do mês an-
terior e 10 do mês de refe-
rência.

Segundo Felipe Sichel, 
estrategista-chefe do Banco 
Digital Modalmais, o agre-
gado foi puxado pelo Índice 
de Preços ao Produtor Am-
plo (IPA) que possui peso 
de 60% no IGP e variou em 
-0,76% em relação ao mês 

passado; dentro do IPA, 
observa-se forte avanço de 
Produtos Agrícolas (2,56%) 
ao passo que produtos in-
dustriais caem abrupta-
mente (-2,09), influenciado, 
entre outros fatores, pelo 
recuo no preço do minério 
de ferro.

“O Índice de Preços ao 
Consumidor segue ace-
lerando, com variação de 
0,92% (ante variação de 
0,88% do período ante-
rior); por dentro do índice, 
vemos contribuição para o 
avanço em todos os grupos, 
com exceção apenas de ali-
mento (1,05%, ante leitura 
anterior 1,13%) e habitação 
(1,33%, ante leitura anterior 
de 1,56%); já em relação ao 
Índice Nacional de Custos 
da Construção, leitura mos-
tra desaceleração desde ju-
nho (0,43%).

Preços da Petrobras continuam pressionando a inflação

A alta constante dos 
preços dos com-
bustíveis, reflexo 

da política de Preço de Pari-
dade de Importação (PPI), 
adotada pela gestão da Pe-
trobras, continua a pressio-
nar a inflação. Alimentação, 
com aumento de 1,05% em 
setembro, foi o item que 
mais subiu neste mês, se-
gundo o Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC), di-
vulgado nesta quinta-feira, 
pela Fundação Getúlio Var-
gas (FGV).

O aumento dos alimen-
tos superou até mesmo a 
elevação do próprio IPC, 

que foi de 0,93%, acima 
de 0,88% do mês anterior. 
Os efeitos em cascata dos 
reajustes dos combustíveis 
também atingiram dura-
mente os transportes, que 
subiram 0,97% em setem-
bro, exercendo influência 
sobre o IPC, índice que 
mede a inflação das famílias 
de renda de 1 a 33 salários-
mínimos, mas o peso do 
aumento de preços é maior 
para as famílias de renda 
mais baixa.

“Mais uma pesquisa de 
preços mostra que a in-
flação está voltando com 
força no país e atingindo 

a todos”, observa o eco-
nomista Cloviomar Ca-
rarine, do Departamento 
Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômi-
cos, subseção FUP (Diee-
se/FUP). 

Projeção de alta

Segundo Cararine, “as 
expectativas são de per-
manência ou alta dos pre-
ços nos próximos meses, 
refletindo impactos da 
PPI”. De janeiro a agos-
to, a Petrobras reajustou a 
gasolina em suas refinarias 
em 51%. No diesel, o au-

mento nas refinarias já é de 
40%, mesmo percentual 
de alta no gás de cozinha. 
O gás de botijão compro-
mete 1,3% do orçamento 
familiar, em média.

A trajetória de aumento 
se reflete também nos da-
dos acumulados: De janeiro 
a setembro, a alta dos trans-
portes foi de 12,68%; em 
12 meses, de 14,98%. Essas 
variações superaram a ele-
vação do IPC, de 6,27% no 
ano e de 9,27% em 12 me-
ses. Também alimentação, 
com variação de 11,65% em 
12 meses, superou o IPC no 
período.

Câmara rejeita destaques sobre fundos constitucionais

A Câmara dos De-
putados concluiu 
a votação da Medi-

da Provisória 1052/21, que 
muda as regras relacionadas 
à administração dos fundos 
constitucionais do Norte 
(FNO), do Nordeste (FNE) 
e do Centro-Oeste (FCO), 
diferenciando custos con-
forme o porte do tomador 
de recursos. A matéria será 
enviada ao Senado. A con-
clusão da votação acon-
teceu nesta quinta-feira. 
Os fundos constitucionais 
são linhas de financiamen-
to especiais voltadas ao de-
senvolvimento das Regiões 
Norte, Nordeste e Centro-
Oeste do país

Uma das principais mu-
danças contidas na MP foi 
excluída pelo relator, de-
putado Wellington Rober-
to (PL-PB), que retirou do 
texto a diminuição da taxa 
de administração a que têm 
direito os bancos públicos 
por gerenciarem o dinheiro 
dos fundos. A MP, que já 
tem força de lei, diminuiu a 
taxa a partir de julho deste 
ano, passando de 2,1% para 
1% em 2021. Em 2022, se-
ria de 0,9%, e assim sucessi-
vamente até ficar em 0,5% a 
partir de 2026.

Destaques rejeitados

Segundo a  Agência Câ-

mara de Notícias, o Plená-
rio rejeitou todos os des-
taques apresentados pelos 
partidos na tentativa de 
fazer mudanças. Confira:

- Destaque do Psol pre-
tendia excluir a permissão 
dada pela MP para o Fundo 
Garantidor de Infraestrutu-
ra (FGIE) participar de fun-
dos de investimento;

- Destaque do PT pre-
tendia retirar do texto a 
previsão de que o estatuto 
desse fundo regulamentaria 
os serviços de assistência 
técnica a serem contratados 
pelo FGIE;

- Destaque do PT pre-
tendia retirar a possibilida-
de de reembolso ao banco 

administrador do FGIE de 
valores gastos com ativi-
dades para estruturar pro-
jetos de parceria público-
privada;

- Destaque do PT preten-
dia excluir do substitutivo a 
previsão de que o estatuto 
do FGIE disciplinará sua 
participação em fundos de 
investimento; e

- Destaque do Novo pre-
tendia excluir trecho que 
reserva à Sudam e à Sudene 
um ponto percentual dos 
75% de dedução do impos-
to sobre a renda a que têm 
direito empresas com pro-
jetos prioritários no Norte 
e Nordeste aprovados por 
essas superintendências.
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Alerj quer fechar  
empresas inativas que  
dão prejuízos ao Estado

Mesmo fechadas há 
décadas, oito empresas 

públicas e de economia mista 
do Estado do Rio geram um 
custo altíssimo aos cofres 
públicos. Juntas, elas têm 
uma folha anual de R$ 1,22 
milhão, por exemplo, sem 
produzir absolutamente 
nada. Esta semana a Alerj 
instalou uma Comissão 
Especial que vai acompanhar 
a liquidação dessas empresas. 
A presidente da comissão 
será a deputada Adriana Balthazar (Novo). A comissão 
vai acompanhar as liquidações das empresas e apurar 
possíveis irregularidades e indicação de soluções para 
auxiliar o Executivo no trabalho.

Dívida de R$ 6,3 bilhões
Um relatório da Secretaria Estadual de Planejamento e 

Gestão (Seplag), divulgado em maio, mostrou que as oito 
empresas que serão liquidadas somam R$ 6,3 bilhões em 
ações trabalhistas e cíveis e dívidas fiscais. Em imóveis, 
acumulam R$ 38,2 milhões, mas boa parte indisponível 
para a venda ou localizados em áreas dominadas pelo 
tráfico. Na lista de empresas em liquidação estão: CTC, 
Flumitrens, Centrais Elétricas Fluminenses (Celf), Metrô, 
Banco de Desenvolvimento do Estado (BD Rio), Distri-
buidora de Títulos e Valores Mobiliários (Diverj) e Ciferal.

Caindo no samba
O deputado Rodrigo Amorim (PSL) entrou de vez 

para o mundo do samba esta semana. Ele apresentou na 
Alerj uma série de projetos que declara como patrimônio 
imaterial do Rio de Janeiro as mais tradicionais rodas de 
samba, além das figuras do mestre-sala e porta-bandeira 
das agremiações.

Emenda para salvar campus 
da Uerj em Resende

O deputado Noel de Carva-
lho (PSDB) está empenhado 
em fazer voltar a funcionar 
o campus da Uerj em Resen-
de. Ele visitou a instituição e 
anunciou que vai destinar re-
curso de emenda parlamentar 
no orçamento estadual para 
a Universidade. Ele também 
vai solicitar audiência com o 
secretário estadual de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação, Doutor Serginho, para bus-
car soluções para os problemas da unidade de Resende. 
Segundo ele, mesmo com as dificuldades, a Uerj-Resende 
tem um trabalho de parcerias na região colaborando com 
empresas locais de pequeno, médio e grande porte.

Medalha para o  
Bondinho do Pão de Açúcar

Prestes a completar 109 anos, o Bondinho do Pão de 
Açúcar vai receber a Medalha Tiradentes, a maior hon-
raria concedida pela Alerj. A autora do pedido, a depu-
tada Alana Passos, justificou que o Bondinho é uma das 
principais atrações turísticas do Brasil e imprescindível 
para a retomada econômica do setor no estado, além de 
ficar no marco natural, geológico e histórico do Rio de 
Janeiro.

 Adriana Balthazar

Noel de Carvalho

Confecção e calçados estimam alta de 
5% em vendas nos próximos meses

As lojas de confec-
ção e de calçados, 
animadas com a 

renovação do guarda-roupa 
dos consumidores com a 
chegada da primavera e do 
verão, estimam crescimento 
de 5% nas vendas, de acor-
do com o Clube de Direto-
res Lojistas do Rio de Janei-
ro (CDL-Rio) e o Sindicato 
dos Lojistas do Comércio 
do Município do Rio de 
Janeiro (SindilojasRio), que 
juntos representam cerca de 
30 mil lojistas.

De acordo com Aldo 
Gonçalves, presidente do 
CDL-Rio e do Sindilojas-
Rio, o consumidor está re-
novando o guarda-roupa 
aproveitando a oportunida-
de dos novos lançamentos e 
também porque ou ganha-
ram peso ou emagreceram.

“Os lojistas estão anima-
dos com essas possibilida-
des e estão apostando em 
novos lançamentos, pro-
moções e liquidações e es-
peram crescer as vendas em 
5% nos próximos meses.”

Ainda segundo o CDL-
-Rio e o SindilojasRio entre 
os produtos que estão sendo 
mais vendidos estão calças, 

camisas esportes, bermudas 
e mocassins e tênis para os 
homens. E para as mulheres 
vestidos leves, blusas e san-
dálias com salto e também 
os chamados modelos de 
sandálias rasteiras, além do 
tradicional tênis.

Em julho, as confecções 
e os calçados foram os que 
mais venderam, com au-
mento de cerca de 3,5% em 
comparação com o mês an-
terior.

Já segundo o estudo de 
tendência comportamental 
realizado pela Mosaiclab, 
intitulado “Tomorrow’s 
Consumer – Sociedade 5.0 
Latam” e divulgado durante 
o Latam Retail Show, para 
os jovens da geração Z (en-
tre 18 e 24 anos), o maior 
desejo é comprar roupas, 
calçados e acessórios. Já pa-
ra os brasileiros da geração 
X (entre 40 e 59 anos), ele-
trodomésticos e eletrônicos 
para o lar têm 45% da pre-
ferência, seguido pelas via-
gens nacionais, com 43% da 
intenção de compra.

O levantamento foi feito 
entre 15 de agosto e 4 de 
setembro com 4.930 pesso-
as de 14 países da América 

Latina (Brasil, Argentina, 
Bolívia, Chile, Colômbia, 
México, Peru, Uruguai, 
Equador, Guatemala, Vene-
zuela, Paraguai, Costa Rica 
e Panamá), com perfil re-
presentativo da população 
de 18 anos ou mais de cada 
país.

Segundo o estudo, as 
quatro categorias com mais 
potencial de crescimento 
nos próximos 5 a 10 anos 
no Brasil são: viagens na-
cionais; roupas, calçados e 
acessórios; eletrodomésti-
cos e eletrônicos para o lar 
e internet. Também aparece 
o desejo de comprar pro-
dutos de tecnologia de uso 
pessoal, como celular, veí-
culos e imóveis.

Entre as 35 categorias 
pesquisadas, viajar pelo 
Brasil desponta com 44% 
do desejo de consumo nos 
próximos 5 a 10 anos, so-
bretudo para 56% dos bra-
sileiros da geração baby-
boomers (de 60 a 80 anos) e 
de 47% geração da Y (de 25 
a 39 anos). Entre os baby-
boomers, também há forte 
intenção de usar aplicativos 
de transporte e serviços de 
internet.

Analisando por gênero, o 
desejo de viajar é maior en-
tre as mulheres (48%). Elas 
também querem adquirir 
cosméticos, artigos de de-
coração, roupas e acessó-
rios. Já os homens preferem 
comprar eletrodomésticos e 
eletrônicos para o lar (42%) 
e internet (46%).

Quanto mais alta a ren-
da dos brasileiros, mais a 
vontade de adquirir bens 
ou serviços, como viagens 
nacionais ou internacionais, 
compra de veículos, de itens 
de decoração ou reforma do 
lar, cosméticos, alimentação 
em bares ou restaurantes e 
produtos financeiros.

Entre a população da 
classe mais baixa, os maio-
res desejos de consumo 
são as roupas, calçados e 
acessórios; eletrodomésti-
cos e eletrônicos para o lar, 
as viagens nacionais e os 
serviços de internet. Se há 
crianças na casa, cresce a 
vontade e a necessidade de 
adquirir roupas, calçados e 
acessórios, eletrodomésti-
cos e eletrônicos para o lar, 
alimentos funcionais e sau-
dáveis, TV a cabo, brinque-
dos e seguros.

Ansiedade: distúrbio tão  
pandêmico quanto o coronavírus

Segundo a Organiza-
ção Mundial da Saú-
de (OMS) uma em 

cada 13 pessoas no mundo 
todo vive com ansiedade, 
sendo este o distúrbio de 
saúde mental mais comum 
que existe. Trata-se de uma 
situação tão pandêmica 
quanto o coronavírus devi-
do a quantidade de pacien-
tes com esta enfermidade. 
Para quem sofre desse mal, 
encontrar um método segu-
ro e eficiente para tratar os 
sintomas é uma prioridade. 
O uso de psicofármacos no 
tratamento de transtornos 
mentais se popularizou na 
medicina por volta dos anos 
1950. No entanto, os medi-
camentos existentes nem 
sempre funcionam como 
deveriam e ainda trazem 
efeitos colaterais tão ruins 
quanto os causados pelo 
próprio distúrbio. 

Os ansiolíticos não atuam 
na causa e sim nos sintomas 
da ansiedade. E os efei-
tos colaterais mais comuns 
associados a esse tipo de 
medicamento são perda de 
memória, fadiga, sedação, 
sonolência, falta de coorde-
nação motora, diminuição 
da concentração, da aten-
ção e dos reflexos. Existe 
também a possibilidade de 
dependência, crises de abs-
tinência e efeito rebote, que 
é o retorno dos sintomas 
mesmo após o tratamento. 

Para piorar, a pandemia 
de Covid-19 contribuiu 
para que esse distúrbio au-
mentasse na população. É 

o que revela estudo sobre 
comportamentos realizado 
no Brasil, em 2020, pelo 
Instituto de Comunicação 
e Informação Tecnológica 
em Saúde (Icict/Fiocruz), 
em parceria com a Univer-
sidade Federal de Minas 
Gerais e a Universidade Es-
tadual de Campinas. 

O levantamento chegou 
à conclusão de que, durante 
o primeiro ano da pande-
mia da Covid-19 no Brasil, 
o sentimento frequente de 
tristeza e depressão atingiu 
40% dos adultos, e a sensa-
ção de ansiedade e nervosis-
mo foi reportada por mais 
de 50% deles. Adolescentes 
não passaram incólumes. 
Cinquenta por cento rela-
taram problemas no estado 
de ânimo. A pesquisa cole-
tou informações de 44.062 
adultos e 9.470 adolescen-
tes de 12 a 17 anos. 

Neste cenário, os remé-
dios produzidos à base de 
cannabis têm se mostrado 
uma alternativa viável e 
mais eficiente. Há relatos 
positivos de pacientes que 
fazem tratamento com 
canabidiol, conhecido pe-
la sigla CBD. É o caso da 
executiva carioca Bruna 
Infurna, 43 anos, que vi-
veu períodos de muita an-
siedade e de insônia este 
ano. Com vida corrida e 
muitas viagens internacio-
nais, Bruna já sofria com 
esses problemas. Mas eles 
se agravaram durante a 
pandemia. O home office 
e as muitas horas em fren-

te ao computador fizeram 
a ansiedade e as noites de 
insônia aumentarem. 

“Passei também a sentir 
dores no pescoço em fun-
ção da má postura e aquela 
sensação horrorosa de fa-
diga tecnológica, que traz 
ardência nos olhos, exaus-
tão e dificuldades de se 
desconectar. Procurei aju-
da de especialistas porque 
sou completamente contra 
os remédios para dormir, 
indutores de sono e ansio-
líticos”, conta Bruna. Foi 
quando ela começou a se 
tratar com o dr. Thiago Bra-
ga, clínico geral, que atua 
pela plataforma Medicina 
In, clínica virtual que reúne 
médicos de diversas áreas 
(neurologia, pediatria, psi-
quiatria, entre outras) espe-
cializados em tratamentos à 
base de cannabis medicinal. 

Antes, a executiva tentou 
tratamento com melatoni-
na, mas além de não resol-
ver, acordava com sensação 
de ressaca e indisposição 
para praticar exercícios físi-
cos. “Faço tratamento com 
canabidiol desde maio des-
te ano. Minha vida mudou 
bastante. A ansiedade dimi-
nuiu e a qualidade do sono 
melhorou demais e isso fez 
toda a diferença na dispo-
sição. Atualmente consigo 
ter uma rotina de atividade 
física para fortalecimento 
muscular”, diz. 

O médico que receitou 
e acompanha o tratamen-
to de Bruna explica que o 
canabidiol é eficiente por-

que é capaz de se conectar 
com receptores específi-
cos do cérebro, que atuam 
diretamente no humor e 
na disposição das pessoas. 
“Essa conexão possibilita 
ao CBD diminuir as rea-
ções do sistema nervoso. 
É uma substância usada 
terapeuticamente para tra-
tar doenças psiquiátricas 
ou neurodegenerativas 
porque tem ação antipsi-
cótica e neuroprotetora”, 
afirma Braga. 

No entanto, o CBD é um 
medicamento sem dosagem 
padrão. E por esta razão 
precisa de acompanhamen-
to constante para que a 
dose seja acertada aos pou-
cos. O organismo reage de 
forma diferente conforme 
o paciente. Há quem preci-
se de quantidade maior ou 
menor. E como os médicos 
da Medicina In atuam a dis-
tância, por meio de telecon-
sulta, a plataforma oferece 
ferramentas de apoio para 
que o profissional tome 
decisões corretas como se 
estivesse em uma consulta 
presencial. 

“São ferramentas para os 
médicos, como calibragem 
de dosagem, prescrição di-
gital, material de apoio clí-
nico e encontros científicos. 
Além de canais que possi-
bilitam o acompanhamento 
constante do tratamento, 
como uma ferramenta que 
facilita a comunicação com 
o paciente”, afirma Darwin 
Ribeiro, diretor e cofunda-
dor da Medicina In.
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Três perguntas: quatro criptomoedas promissoras – AAVE, UNI, DOT, Link
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Orlando Telles, di-
retor de research 

da Mercurius Crypto, casa 
de análise especializada em 
criptoativos, sobre quatro 
criptomoedas promissoras 
e como evitar um investi-
mento em uma criptomo-
eda que pode se tornar um 
pesadelo.

Como escolher uma 
boa criptomoeda para in-
vestimento?

Ser a criptomoeda mais 
famosa não significa ser a 
melhor. Para compreender 
qual o real valor de um crip-
toativo, é necessário estudar 
as teses de investimento e 
quais fatores de atualiza-
ção podem destravar seus 
valores e fazer com que 
cresçam de forma exponen-
cial.

Por se tratar de um mer-
cado global e inovador, a 
pesquisa e o estudo são 
pontos de extrema im-
portância em torno dos 
criptoativos nos quais 
se pretende investir. Fa-
tores como governança, 
propósito, taxa de adoção, 
número de usuários, quan-
tidade de transações, em-
presas e fundos que estão 
investindo no ativo, além 
da identidade dos desen-

volvedores do projeto, são 
maneiras de avaliar os in-
vestimentos de forma fun-
damentalista.

Na sua opinião, quais 
seriam quatro criptomo-
edas promissoras para in-
vestimento e por quê?

Com base na análise 
dos fatores que mencionei 
anteriormente, as criptos 
AAVE, UNI, DOT e Link 
são opções bastante prom-
issoras para os próximos 
meses.

A Aave, que basicamente 
se trata de um projeto fi-
nanceiro descentralizado de 
operações de empréstimos 
entre criptomoedas, é o 
principal protocolo de lend-
ing no mercado de cripto. 
O protocolo tem apresen-
tado uma boa governança, 
no sentido de que seus de-
senvolvedores estão real-
mente empenhados com a 
estabilidade do protocolo, 
investindo em atualizações, 
integrando a Uniswap e uti-
lizando recursos das maio-
res redes do mercado. A 
Aave é um protocolo muito 
sólido e um dos que menos 
sofreu com as grandes que-
das do mercado.

O que mais chama aten-
ção nesse ativo é o lan-
çamento de um pool de 
liquidez para investidores 
institucionais, ou seja, um 

conjunto de tokens ar-
mazenados em contratos 
inteligentes. O processo 
contará, ainda, com o 
know your customer (con-
heça seu cliente), procedi-
mento de verificação da 
identidade do cliente que 
visa normas regulatórias. 
Isso significa que o pool 
vai precisar verificar a 
identidade dos usuários e, 
desta forma, se adequar 
à boa parte das normas 
regulatórias do mercado 
tradicional. Essa movi-
mentação abre possibili-
dade para a entrada de in-
vestidores institucionais, 
que são os que mais detém 
capital no mundo e, con-
sequentemente, aumentará 
o potencial de crescimen-
to do mercado de cripto, o 
que é extremamente posi-
tivo para o usuário final, 
além de gerar maior segu-
rança e estabilidade para o 
setor.

Já a Uniswap, maior ex-
change descentralizada 
(DEX) da atualidade e que 
já transacionou mais de 
US$ 300 bilhões em sua 
plataforma, vem perfor-
mando em alto nível e é 
considerada por especialis-
tas a DEX mais promissora 
do mercado. O ativo pas-
sou recentemente por uma 
atualização, a V3, o que 
possibilitou o aumento em 

sua eficiência de capital. Ao 
analisar de forma funda-
mentalista, é possível perce-
ber que o ativo cresceu de 
forma significativa após a 
implementação do V3, en-
quanto a média histórica do 
mercado não acompanhou 
essa movimentação. Desta 
forma, é possível constatar 
que a Uniswap conseguiu, 
por meio da atualização, se 
tornar mais eficiente, e mais 
eficiência se traduz em mais 
receita com menos custo.

A Polkadot é uma solução 
fundamental para os pro-
tocolos de Cross-Chain, o 
que possibilita a comunica-
ção entre blockchains, per-
mitindo a criação de diver-
sas versões customizadas, 
com aplicações de Finanças 
Descentralizadas (DeFi), 
games, entre muitas outras. 
Recentemente, o ativo deu 
início ao primeiro leilão de 
parachains (blockchains 
customizadas) na Kusama 
– rede irmã da Polkadot – 
estratégia que deve se este-
nder para a plataforma da 
Polkadot em breve. Isso 
deve aumentar a demanda 
dos tokens, visto que para 
qualquer projeto possuir 
uma parachain, é preciso, 
primeiramente, travar to-
kens DOT, que é o token da 
Polkadot. Esse é um indica-
tivo positivo de valorização 
que, juntamente com a boa 

governança, deve alavancar 
o ativo.

Por fim, o Link é o quar-
to ativo que pode perfor-
mar muito bem nos próxi-
mos meses. A Chainlink é 
vista como a base para to-
dos os movimentos dentro 
do mercado de cripto. Isso 
porque o protocolo con-
segue fornecer soluções 
de oráculos, que são inter-
mediadores de informa-
ções entre o mundo real e 
o mundo blockchain, pos-
sibilitando a aplicação de 
inúmeras funcionalidades 
dentro dos contratos inteli-
gentes. Entre os 17 maio-
res protocolos de DeFi, 
apenas quatro não utilizam 
soluções da Chainlink. É 
evidente que se trata de um 
ativo essencial dentro desse 
setor e, caso haja um cresci-
mento do mercado DeFi, a 
tendência é que a Chainlink 
cresça ainda mais.

Como evitar uma crip-
tomoeda que pode se tor-
nar um pesadelo?

Para evitar esse tipo de 
problema é fundamental 
ter uma tese de investi-
mento por trás do ativo em 
que se pretende investir. 
Por meio de análises fun-
damentalistas, descobrir o 
real motivo pelo qual vale 
a pena alocar seus recur-
sos naquela criptomoeda. 

É comum escutarmos que 
no mercado financeiro 
“não é só ganhar dinheiro 
e sim entender porque se 
está lucrando”.

Hoje, muitos investi-
dores do mercado de crip-
tomoedas baseiam suas to-
madas de decisão em dicas 
de outras pessoas que não 
analisam os ativos tecnica-
mente ou até mesmo por 
causa do hype (todo mundo 
falando) de algumas criptos 
que acabam se supervalori-
zando no mercado, mas que 
ninguém sabe o porquê. 
Isso é algo que, por vezes, 
não se justifica.

Ocasionalmente, investi-
mentos feitos dessa forma 
podem até dar certo, já que 
o mercado de cripto está se 
expandindo de forma sig-
nificativa. Entretanto, na 
maioria das vezes, no longo 
prazo, essas aplicações não 
se sustentam, o que pode 
ocasionar em perda de re-
cursos.

Ao investir em cripto-
moedas é preciso calma, 
estratégia sólida e discerni-
mento para reconhecer as 
melhores oportunidades. 
A meu ver, esses são req-
uisitos indispensáveis para 
minimizar os riscos e evitar 
que seu sonho de ganhar 
dinheiro com os investi-
mentos em criptomoedas 
se torne um pesadelo.

JUÍZO DE DIREITO DA 39ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos

dos autos da Ação de INDENIZAÇÃO, movida por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LEBLON FLAT SERVICE

em face de CELINA BALONA PASSOS,
processo nº 0292982-56.2014.8.19.0001, na forma abaixo:

O Dr. LUIZ ANTONIO VALIERA DO NASCIMENTO, Juiz da Vara
acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a
todos os interessados especialmente a CELINA BALONA
PASSOS, que em 24/9/21, às 13:00 hs., no site do leiloeiro,
www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART,
venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879 inciso
II do CPC, não havendo licitantes no dia 27/9/21, no mesmo
local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 §
único do NCPC, o imóvel registrado no 2º RGI, matrícula nº
53855, Rua Professor Antônio Maria Teixeira nº 33 apto 804 –
Leblon - RJ, aval iado as f ls. 805 em 7/6/21, por
R$1.580.000,00. Condições Gerais da Alienação: constam no
Edital na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos.  Pagamentos:
à vista conf. art. 892 do CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%,
ocorrendo arrematação, adjudicação ou remição. Para
conhecimento de todos foi expedido este, outro na integra
estará afixado no local de costume e na sede do juízo e nos
autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este
não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim
a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e
passado nesta cidade, em 31/8/21. Eu, Rosely Rodrigues
Antunes, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass)
Dr. LUIZ ANTONIO VALIERA DO NASCIMENTO, Juiz de Direito.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SIGABAM – Sindicato dos Garçons, Barmen e Maitres do Estado do Rio
de Janeiro, através de seu presidente, nos moldes do Estatuto Social da
Entidade, convoca todos os membros de sua categoria: garçom, barman,
maitre, garçonete, atendente demesas de restaurante, atendentes de mesas
de restaurante senf-service, que exerçam a função de garçom e Cumins,
assim como seus auxiliares, que trabalham em Restaurantes, Bares e
Demais Meio de Alimentação do Município do Rio de Janeiro e a Categoria
Econômica de Hotéis e Similares (apart-hotéis, motéis, hospedagens,
hospedarias, pensionato, albergues e demais meios de hospedagem), da
base territorial do município do  Rio de Janeiro, para Assembléia Geral
Extraordinária, a ser realizada em sua sede social, na Rua Visconde de
Inhaúma, 134 – sala 917 – centro – Rio de Janeiro – RJ, no dia 20 de
setembro de 2021, SENDO, às 10:00 em primeira convocação e às 10:30 h,
em segunda e última convocação para a categoria que trabalham em
Restaurantes, Bares e Demais Meio de Alimentação do Município do Rio de
Janeiro, para aprovação do seguintes pontos de pauta: 1º - Apreciar,
discutir e deliberar termo aditivo à convenção coletiva de trabalho registrada
no Sistema Mediador do ME, sob o nº de registro: RJ001512/2020, que
determina reajustes salariais e outros. e às 11:00 h em primeira convocação
e às 11:30 h, em segunda e última convocação para a Categoria Econômica
de Hotéis e Similares (apart-hotéis, motéis, hospedagens, hospedarias,
pensionato, albergues e demais meios de hospedagem), para serem
discutidos os seguintes pontos de pauta: 1º - Apreciar, discutir e deliberar
pauta de reivindicação da Campanha Salarial para o exercício 2021/2023;
2º - Fixação e aprovação da Contribuição Assistencial a ser incluída na
Pauta de reivindicações; 3º - Autorizar a Diretoria do Sindicato a assinar
Acordos Coletivos de Trabalho e Ajuizar Dissídios Coletivos.

Rio de Janeiro/RJ, 16 de setembro de 2021.
ANTONIO FRANCISCO DOS ANJOS FILHO - Presidente

JUÍZO DE DIREITO DA 36ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos

dos autos da Ação de EMBARGOS À EXECUÇÃO, embargante
ESPÓLIO DE ISAAC LANIADO, inventariante GRACE LANIADO,

embargado POMPEU COSTA LIMA PINHEIRO MAIA,
processo nº 0005876-21.2006.8.19.0001, na forma abaixo:

O Dr. ROSSIDÉLIO LOPES DA FONTE, Juiz da Vara acima, FAZ
SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os
interessados especialmente a ESPÓLIO DE ISAAC LANIADO
através de sua inventariante GRACE LANIADO DE BARROS
AMOROSO e GENY NIGRI LANIADO, que em 24/9/21, às 11:00
hs., no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO
MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica (on line) conforme
art. 879 inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia 28/9/21, no
mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 §
único do NCPC, o imóvel registrado no 5º RGI de São Paulo - SP,
matrícula nº 5.006, Rua Pará nº 269 apto 81 – Consolação – São
Paulo - SP, avaliado as fls. 401 em 11/2/20, por R$2.200.000,00.
Condições Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra, no
site do leiloeiro e nos autos.  Pagamentos: à vista conf. art. 892 do
CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação,
adjudicação ou remição. O interessado em adquirir o bem em
prestações, deverá apresentar ao Juízo, por escrito, até o início do
primeiro ou do segundo leilão, proposta de aquisição do bem, na
forma do Artigo 895 do CPC. Caso a proposta para venda parcelada
venha ocorrer após a realização dos leilões, será devida a
comissão de 5% ao Leiloeiro. Para conhecimento de todos foi
expedido este, outro na integra estará afixado no local de costume
e na sede do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da
Hasta Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça,
suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC.
Dado e passado nesta cidade, em 31/8/21. Eu, Cristina Mourão
Heredia, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr.
ROSSIDÉLIO LOPES DA FONTE, Juiz de Direito.

Maioria dos brasileiros não  
sabe o que é open banking

O open banking es-
tá em sua segun-
da fase no Brasil, 

num total de quatro pro-
gramadas pelo Banco Cen-
tral. Mas parece que uma 
boa parcela da população 
ainda não compreende o 
conceito. É o que diz uma 
pesquisa encomendada pe-
la Akamai Technologies, 
empresa de soluções de ci-
bersegurança e entrega de 
conteúdo. Conforme a pes-
quisa realizada pela Canta-
rino Brasileiro (Agência de 
comunicação e marketing 
especializada no mercado 
financeiro), o tema ainda é 
desconhecido para 64% dos 
entrevistados num universo 
de mil correntistas ouvidos 
em todo o país.

Entre os consumidores 
com idade entre 20 e 29 
anos, o percentual chegou 
a 69% de desconhecimen-
to.  “Os dados indicam 
uma boa oportunidade 
para que as instituições 
financeiras esclareçam e 
abordem os benefícios 
trazidos por essa inova-
ção, principalmente en-
tre os consumidores mais 
jovens”, afirma Claudio 
Baumann, diretor da Aka-
mai para a América Latina.

Com o open banking (ou 
sistema financeiro aberto), 
os clientes de serviços fi-
nanceiros poderão permi-
tir o compartilhamento de 
suas informações entre as 
várias instituições do se-
tor. Isso também possibi-

lita que o consumidor ad-
ministre diferentes contas 
bancárias em um só lugar, 
deixando de depender do 
aplicativo ou site de cada 
banco. 

Atualmente, as institui-
ções não têm visibilidade 
sobre o relacionamento 
dos clientes com a con-
corrência, o que pode di-
ficultar o oferecimento de 
taxas e serviços mais com-
petitivos. Com o Open 
Banking, isso será possível 
para aqueles que permiti-
rem o compartilhamento 
de seus dados. O Banco 
Central garante que todo 
o processo é feito em um 
ambiente seguro e a pes-
soa poderá revogar essa 
permissão quando quiser. 

B3: Até 2026, 35% de mulheres 
em cargos de liderança

A sigla ESG - que em 
inglês, significa En-
vironmental, Social 

and corporate Governance, 
algo como melhores práti-
cas ambientais, sociais e de 
governança em português 
- virou passaporte para as 
empresas modernas.

A B3 informou que se tor-
nou nesta quarta-feira (15) a 
primeira bolsa de valores do 
mundo a emitir um Sustaina-
bility Linked Bond (SLB) no 
valor de US$ 700 milhões e 
passa a se comprometer fi-
nanceiramente com o cum-
primento de metas ligadas 
à sustentabilidade. Entre os 
compromissos previstos no 
SLB estão a criação de um 
índice de diversidade para o 
mercado brasileiro e o au-

mento de mulheres em car-
gos de liderança dentro da 
bolsa.

“Avançar em ações sociais, 
ambientais e de governança e 
estimular que todo o merca-
do de capitais percorra esse 
caminho também é sem dú-
vida a prioridade da B3 para 
os próximos anos. É urgente 
que esse tema deixe de ser um 
objetivo e se torne uma práti-
ca. A melhor maneira de con-
solidar esse compromisso é 
vinculá-lo a metas e impactos 
financeiros”, afirma Ana Bu-
chaim, diretora-executiva de 
Pessoas, Marketing, Comu-
nicação e Sustentabilidade da 
B3. No Brasil, apenas 37,4% 
dos cargos gerenciais existen-
tes em 2019 eram ocupados 
por mulheres, segundo os da-

dos do levantamento Estatís-
ticas de Gênero: indicadores 
sociais das mulheres, divulga-
do pelo IBGE).

Os SLB são instrumen-
tos de dívida que têm co-
mo objetivo fazer com que 
o emissor alcance metas de 
sustentabilidade, monitora-
das periodicamente. Esses 
títulos podem ter suas carac-
terísticas financeiras alteradas 
dependendo do atingimento 
ou não das metas pré-estabe-
lecias nas datas determinadas 
para verificação. Isso signifi-
ca que, em caso de não cum-
primento, o investidor passa 
a receber uma remuneração 
maior do que a combinada 
no momento do lançamento 
do título, aumentando assim 
o custo para o emissor.
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EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) –
PRESENCIAL, com prazo de 10 dias. Jonas Rymer, Leiloeiro
Oficial, matriculado na Jucerja sob o nº 079, domiciliado na Av.
Erasmo Braga, nº 227, salas 1.110/1.111, Castelo – Rio de Janeiro
– RJ, devidamente autorizado pelos Proprietários/Credores
Fiduciários, ROBERTO OSCAR HALPERN, brasileiro, bacharel
em marketing, portador da identidade nº 08855340-9, IFP/RJ,
inscrito no CPF sob o nº 006.227.837-18, casado pelo regime da
separação total de bens com MARIANA PESSOA PROENÇA DE
GOUVÊA HALPERN, brasileira, arquiteta, portadora da identidade
nº 11.491.548-1 – IFP/RJ, inscrita no CPF sob o nº 077.108.637-
79, RENATA KUPERMAN RIBEIRO COUTINHO, brasileira,
engenheira, portadora da identidade nº 20.350.313-1 – DIC/RJ,
inscrita no CPF sob o n.º 057.069.877-42, casada pelo regime
da separação total de bens com JOÃO RICARDO RIBEIRO
COUTINHO SCHVARTZBURD, brasileiro, engenheiro, portador
da identidade nº 125643627 – Detran/RJ, inscrito no CPF sob o
nº 053.916.597-28, ANDRE TENENBAUM, brasileiro, engenheiro,
portador da identidade nº 13.404.859-4 – DIC/RJ, inscrito no CPF
sob o nº 094.288.187-71, casado pelo regime da comunhão
parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, com CLARICE
DUBIN TENENBAUM, brasileira, publicitária, portadora da
identidade nº 28.733.522-8 – DIC/RJ, inscrita no CPF sob o nº
003.010.970-11 e ROBERTO BEKIERMAN, brasileiro, advogado,
portador da identidade nº 66.930 – OAB/RJ, inscrito no CPF sob
o nº 013.835.697-11, casado pelo regime da separação total de
bens com Paula Sheehan Barboza Vianna, brasileira, advogada,
portadora da identidade nº 60.738 – OAB/RJ, inscrita no CPF sob
o nº 892.724.557-15; faz saber aos que virem o presente edital e
interessar possa, especialmente a DINPE PARTICIPAÇÕES LTDA.,
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 24.261.967/000195,
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
Rua Benjamin Batista, nº 27, apto 402, Jardim Botânico, Rio de
Janeiro, RJ, CEP: 22.461-120 e WOLLNER COMÉRCIO E
CONFEÇÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.098.700/0001-
94, domiciliada na Rua do Matoso, nºs 138 e 138-A, que nos
termos do artigo 27 da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1997
e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento
Imobiliário, que institui alienação fiduciária, será realizado o 1º
Leilão, no dia 27 de setembro de 2021, às 11:00 horas, pelo
Leiloeiro Público Jonas Rymer, na Av Erasmo Braga nº 227
grupos 1.110 e 1.111 – Centro Rio de Janeiro, pelo valor atualizado
do imóvel, e o 2º Leilão, no dia 28 de setembro de 2021, no
mesmo horário e local, pelo valor do débito e seus acessórios.
IMÓVEL: Apartamento 402 situado na Rua Benjamin Batista, nº
27 – Jardim Botânico / RJ. Matrícula nº 83912, no 2º Ofício do
Registro de Imóveis da Capital do Estado do Rio de Janeiro. O 1º
Leilão terá como lance mínimo o valor do imóvel, que corresponde
a R$ 4.268.788,96. Se o 1º leilão não obtiver lance igual ou superior
ao valor do imóvel, será realizado o 2º leilão, no qual será aceito
o maior lance oferecido, desde que igual ou superior a R$
3.997.156,80, que representa, na presente data, o somatório
das seguintes parcelas: (i) valor da dívida, (ii) valor das despesas,
(iii) valor dos prêmios de seguro. O arrematante arcará com as
prestações vincendas do imóvel, bem como os débitos de IPTU
e condomínio caso houver. O valor do 2º leilão será ajustado até
a data de sua realização em função dos encargos contratuais.
Condições do leilão: A venda será realizada à vista. Correrão por
conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do
imóvel no leilão, como o pagamento de 5% (cinco por cento)
sobre o valor da arrematação a título de comissão do leiloeiro,
acrescido das despesas com o procedimento de leilão, escritura
pública, imposto de transmissão, laudêmio, taxas, alvarás,
certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc.
O imóvel será vendido no estado em que se encontra, não
podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições,
características e estado de conservação. A desocupação correrá
por conta do comprador, porém, a reintegração na posse poderá
ser solicitada de acordo com o disposto no artigo 30 da Lei nº
9.514/97, em 60 dias. Maiores informações no escritório do
Leiloeiro, através do telefone (21) 2532-2266.

Autopista Fluminense S.A.
CNPJ/ME nº 09.324.949/0001-11 – NIRE 33.300.285.288

Companhia Aberta
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de junho de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos quatorze dias do mês de junho de 2021, às 13:30 
horas, na sede social da Autopista Fluminense S.A. (“Companhia”) localizada 
no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua XV de Novembro, 
nº 4, salas 901, 902, 903 e 904, Bloco 2, Centro. 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 
de 15/12/1976 (“Lei nº 6.404/76”), tendo em vista a presença do acionista 
representante da totalidade das ações de emissão da Companhia. 3. Mesa: 
Presidente: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega e Secretária: Sra. Sabrina Indeli-
cato Penteado. 4. Ordem do Dia: 4.1 Deliberar sobre o pedido de renúncia do 
Sr. Marco Antonio Giusti do cargo de membro do Conselho de Administração 
da Companhia e a eleição do novo membro do Conselho de Administração; e 
4.2 Deliberar sobre a inclusão de código e descrição de atividade econômica 
secundária no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Eco-
nomia. 5 Deliberações: Por unanimidade, o acionista delibera o que segue: 
5.1 Foi recebido e conhecido o pedido de renúncia do Sr. Marco Antonio 
Giusti, do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, 
ao qual é outorgada a mais plena, irrevogável, irretratável, ampla, rasa e 
geral quitação, exceto nos casos de dolo e/ou fraude. O pedido de renúncia 
por ele apresentado ficará arquivado na sede da Companhia. O acionista 
registra seu agradecimento ao Sr. Marco Antonio Giusti pela dedicação e 
pelos serviços prestados à Companhia no desempenho de suas atribuições. 
5.2 Com a renúncia do Sr. Marco Antonio Giusti, o acionista elege como novo 
membro do Conselho de Administração, a fim de completar o prazo de gestão 
em curso, o Sr. Roberto Paolini, brasileiro, casado, engenheiro, portador da 
cédula de identidade (RG) nº 15.822.691-4 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob 
o nº 128.897.328-43, residente e domiciliado no município e estado de São 
Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
nº 510, 12º andar, Vila Nova Conceição; O Conselheiro ora nomeado toma 
posse mediante assinatura do respectivo termo de posse, que se encontra 
devidamente arquivado na sede da Companhia, declarando, para os devidos 
fins de direito e sob as penas da lei, que (a) não está impedido de assumir o 
cargo para o qual foi eleito, nos termos do artigo 37, inciso II, da Lei nº 8.934, 
de 18/11/1994, (b) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação 
temporária, aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne ine-
legível para o cargo de administração de companhia aberta, (c) atende ao 
requisito de reputação ilibada conforme previsto no artigo 147, parágrafo 3º 
da Lei das Sociedades por Ações, e (d) não ocupa cargo em sociedade que 
possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, 
interesse conflitante com o da Companhia, conforme disposto no artigo 147 da 
Lei das Sociedades por Ações e na Instrução CVM nº 367, de 29/05/2002. O 
Conselheiro ora eleito declarará, em documento próprio, estar integralmente 
ciente da Política de Divulgação e Uso de Informações e de Negociação de 
Valores Mobiliários de emissão da Companhia, nos termos da Instrução CVM 
nº 358, de 03/01/2002; 5.3 Aprovar a inclusão de código e descrição de ativi-
dade econômica secundária “7112-0/00 – Serviços de engenharia” no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia da Companhia; e 5.4 
Aprovar a lavratura desta Ata em forma de sumário, em conformidade com o 
disposto no artigo 130, § 1º, da Lei 6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, lavrada 
a presente Ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada 
por: Presidente: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega e Secretária: Sra. Sabrina 
Indelicato Penteado; Acionista: Arteris S.A. (por Simone Aparecida Borsato 
e Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega). Niterói, 14/06/2021. “Confere com a 
original lavrada em livro próprio” Flávia Lúcia Mattioli Tâmega – Secretária. 
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 
13/09/2021 sob o nº 00004453491 e demais constantes do termo de autenti-
cação. Protocolo 00-2021/958541-5 de 13/09/2021. Bernardo Feijó Sampaio 
Berwanger – Secretário Geral.

CSE – CENTRO DE SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS S.A.
CNPJ/MF nº: 19.154.997/0001-62 - NIRE 33.3.0030968-3

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Convidamos os senhores acionistas para a assembleia geral extraordinária 
que se realizará no dia 23 de setembro de 2021 às 14h, na sede da Com-
panhia, localizada na Praia do Flamengo nº 154, sala 1.103, Flamengo, na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, que se realizará por videoconferência, 
com a seguinte Ordem do Dia: deliberar sobre a redução do capital social 
no montante de R$ 890.000,00 (oitocentos e noventa mil reais) e sobre o 
encerramento da Companhia. Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2021. 
Carlo Alberto Bottarelli - Presidente do Conselho de Administração.

MACIFE S.A. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ Nº 33.034.208/0001-80 - NIRE 33.300.108.81-5

Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária. Ficam con-
vidados os Srs. Acionistas da MACIFE S.A. Materiais de Construção, a se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na sede da empresa na Av. 
Presidente Vargas, 509 - 3º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ, no dia 23 
de setembro de 2021, às 12:00 horas, em primeira convocação e às 12:30 
horas, em segunda convocação, a fim de deliberarem sobre os seguintes 
assuntos: (i) amortização de direitos aquisitivos de herdeiro minoritário de 
ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia, de que trata o 
Processo de Inventário do espólio do acionista majoritário Ailon Vieira Diniz, 
em trâmite na Comarca de Brasília - DF, de conformidade com o Art. 44 da 
Lei nº 6.404/76 e (ii) outros assuntos de interesse da Companhia. Rio de 
Janeiro, 13 de setembro de 2021. Isabela Romina Albernas Diniz - Diretora.

Recuperação da economia só em 2022
Radar Febraban: Sudeste lidera percentuais de pessimismo

Mesmo com a 
projeção de 
crescimento do 

Produto Interno Bruto 
(PIB) em 2021 entre 5% e 
5,5%, o avanço da vacina-
ção contra a Covid-19, e a 
flexibilização de boa parte 
das restrições impostas em 
todos os setores, a maioria 
da população permanece 
apreensiva, temendo a piora 
nos próximos seis meses do 
desemprego, inflação e po-
der de compra.

A conclusão está na ter-
ceira edição do Radar Fe-
braban (publicação trimes-
tral da Federação Brasileira 
dos Bancos), divulgada nes-
ta quinta-feira. A maioria 
dos brasileiros aposta na 
recuperação da economia 
e das finanças pessoais so-
mente a partir de 2022.

Depois de um recuo de 
54% em março para 52% 
em junho, voltou a crescer 
para 55% a proporção de 
brasileiros que não acredi-
tam que a situação financei-
ra pessoal se recupere ain-
da esse ano, cita a pesquisa 
realizada pelo Instituto de 
Pesquisas Sociais, Políticas 
e Econômicas (Ipespe).

No horizonte dos próxi-
mos seis meses, os percen-
tuais mais elevados de pes-
simismo se encontram no 
Sudeste (aumento da taxa 
de juros: 80%, aumento da 
inflação: 79%, e diminuição 
do poder de compra: 56%); 
e no Sul (aumento do de-
semprego: 57%). No Nor-
deste está o maior percen-
tual de prognóstico sobre 

diminuição do acesso ao 
crédito (35%).

Assim como na pesquisa 
de junho, mais de dois terços 
dos entrevistados (68%) es-
timam que a economia bra-
sileira só deve dar sinais de 
melhora a partir do ano que 
vem. O percentual daqueles 
que acham que a economia 
não vai se recuperar passou 
de 9% em março para 15% 
em setembro.

Realizada no período de 
02 a 07 de setembro, com 3 
mil entrevistados em todas 
as cinco regiões do País, a 
terceira edição do Radar 
Febraban avaliou a evolu-
ção da expectativa dos bra-
sileiros sobre os seguintes 
temas e apresenta ainda um 
recorte regional: Situação 
da economia e consumo, 
Bancos, e Meios de infor-
mação.

Sobre os bancos, a ava-
liação da população é ma-
joritariamente positiva. “A 
credibilidade no setor ban-
cário alcançou os patamares 
mais elevados de opinião 
positiva desde o início da 
série histórica do estudo: 
confiança nos bancos; sa-
tisfação com o atendimento 
bancário; avaliação positiva 
da contribuição dos bancos 
para o desenvolvimento da 
economia, a ajuda ao país, 
à sociedade e aos clientes 
no enfrentamento da pan-
demia, a geração de empre-
gos, e a melhora da quali-
dade de vida das pessoas”, 
aponta o cientista político e 
sociólogo Antonio Lavare-
da, presidente do Conselho 

Científico do Instituto de 
Pesquisas Sociais, Políticas 
e Econômicas (IPESPE), 
responsável pela pesquisa.

Recuperação econômica

Faltando menos de qua-
tro meses para o fim do ano, 
mais da metade dos brasileiros 
(55%) creem que sua situação 
financeira familiar só vai se re-
cuperar em 2022. Menos de 
um quinto (18%) acredita na 
melhora de sua situação finan-
ceira ainda este ano - um recuo 
de 5 pontos em relação a ju-
nho. Os mais pessimistas, que 
não veem qualquer perspectiva 
de recuperação das finanças 
pessoais, somam 7%, um au-
mento de 2 pontos em relação 
ao levantamento de junho.

A expectativa de recupera-
ção somente a partir de 2022 
se amplia quando pensam 
na economia do país. Assim 
como na pesquisa de junho, 
mais de dois terços dos en-
trevistados (68%) estimam 
que a economia brasileira só 
deve dar sinais de melhora a 
partir do ano que vem.

Na medida em que se 
aproxima o final do ano, 
cresce o descrédito quanto à 
recuperação econômica em 
2021: somente 9% creem 
nisso, uma queda de 4 pon-
tos em relação a junho, e re-
torno ao patamar de março. 
Embora pequena, segue em 
trajetória crescente a par-
cela dos que não enxergam 
quaisquer perspectivas de 
recuperação da economia: 
9% em março, 12% em ju-
nho e 15% agora. Esse nú-

mero chega a 21% entre os 
jovens de 18 a 24 anos.

Preocupações

Aumento do desem-
prego, queda do poder de 
compra, elevação da in-
flação, do custo de vida e 
da taxa de juros compõem 
o leque das principais in-
quietações dos brasileiros 
e embasam o sentimento 
desfavorável sobre a recu-
peração da vida financeira 
familiar e da economia em 
curto prazo.

Ainda assim, é possível 
observar perspectivas mais 
favoráveis em relação a mar-
ço e relativa estabilidade em 
relação a junho. Numa pro-
jeção para os próximos seis 
meses: 76% apostam no 
aumento da taxa de juros, 
mesmo patamar de março e 
maior que junho (72%); 74% 
acreditam que a inflação e o 
custo de vida irão aumentar 
nos próximos seis meses. Em 
junho, eram 73% e em mar-
ço esse montante chegava 
a 80%; 54% preveem o au-
mento do desemprego. Em 
junho eram 52% e em março 
somavam 70%; 51% creem 
que o poder de compra das 
pessoas vai diminuir. Em ju-
nho, o percentual era 48% e 
em março 64% tinham essa 
opinião; quanto ao acesso de 
pessoas e empresas ao crédi-
to, assim como nas edições 
anteriores as opiniões se di-
videm: 32% acreditam em 
aumento, 31% apostam em 
queda e para 29% o acesso 
ao crédito ficará igual.

China manterá política 
de liberação de reservas 
estatais de metais

A China disse que 
acompanhará de 
perto as condições 

do mercado e continuará a 
liberar reservas estatais de 
metais. O país acredita que 
desta forma resolverá o de-
sequilíbrio entre oferta e 
demanda e orientará os pre-
ços das matérias-primas a 
voltarem a níveis razoáveis, 
disse o principal planejador 
econômico do país em uma 
coletiva de imprensa nesta 
quinta-feira.

“Atualmente, os pre-
ços do cobre, alumínio e 
zinco ainda estão altos”, 
disse Li Hui, funcionária 
da Comissão Nacional de 
Desenvolvimento e Re-
forma, acrescentando que 
as empresas de indústrias 
relacionadas depositaram 

grandes esperanças nas 
autoridades para aumentar 
os suprimentos e estabili-
zar os preços. Até agora, 
a China já liberou 420 mil 
toneladas de reservas de 
cobre, alumínio e zinco 
em três lotes, disse Li.

Ela acrescentou que, 
através de leilões públicos 
online, as pequenas e mé-
dias empresas de manu-
fatura têm desfrutado de 
benefícios ao adquirir as 
matérias-primas a preços 
“ligeiramente inferiores 
aos níveis do mercado”. A 
liberação dessas reservas 
metálicas estabilizou as ex-
pectativas do mercado e, 
em certa medida, mitigou a 
tendência de aumento dos 
preços, afirmou Li. Com a 
agência Xinhua

Fiscalização de segurança 
operacional em E&P

A Diretoria da Agên-
cia Nacional de Pe-
tróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (ANP) 
aprovou nesta quinta-feira 
resolução que regulamenta 
o procedimento de fisca-
lização, pela autarquia, da 
segurança operacional no 
segmento de exploração 
e produção (E&P) de pe-
tróleo e gás natural. Além 
disso, estabelece os casos 
passíveis de concessão de 
prazo para cumprimento 
dos regulamentos técnicos.

A norma substitui a Re-
solução ANP nº 37/2015. 
Uma das principais altera-
ções é a dispensa da obri-
gatoriedade de envio, pelo 
agente regulado, de evidên-
cias do saneamento das 
não conformidades iden-
tificadas pela fiscalização 
da agência, bem como dos 
planos de ação que visam 
demonstrar os passos para 
essa regularização. Após a 
implementação da revisão, 
tais documentos passam 
a ser mantidos sob a guar-
da do operador e poderão 
ser solicitados, a critério da 
agência, ou verificados em 

fiscalizações, gerando eco-
nomia processual e melhor 
alocação de recursos.

Contribuições

A minuta de resolução 
passou por consulta pública 
de 45 dias, na qual foram re-
cebidas 133 contribuições. 
Segundo a ANP, o objetivo 
foi obter subsídios e infor-
mações adicionais sobre 
minuta de resolução que re-
gulamenta o procedimento 
de fiscalização de segurança 
operacional das atividades 
de exploração e produção 
de petróleo e gás natural 
baseado na identificação 
e na verificação de sanea-
mento de não conformida-
des e estabelece os casos 
passíveis de concessão de 
prazo para adequação aos 
regulamentos técnicos de 
gerenciamento de seguran-
ça operacional da agência 
reguladora.

As sugestões recebidas 
na consulta e na audiência 
foram avaliadas pela área 
técnica e o texto final foi 
analisado pela Procuradoria 
Federal junto à ANP.
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