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Argentina propõe 
trocar dívida por 
ações ambientais

O presidente da Argentina, Al-
berto Fernández, propôs nesta 
sexta-feira em um fórum interna-
cional sobre energia e clima orga-
nizado pela Casa Branca, trocar 
parte da dívida externa do país 
sul-americano por ações climáti-
cas e atividades de proteção am-
biental.

Fernández participou de forma 
virtual do Fórum das Principais 
Economias sobre Energia e Cli-
ma (MEF, sigla em inglês) para 
tratar das ações necessárias à crise 
global de mudanças climáticas. O 
Governo Bolsonaro não participa 
das discussões.

O presidente argentino obser-
vou que o país “decidiu aumentar 
sua ambição climática e compro-
meter a neutralidade de carbono 
até 2050”, mesmo “em meio a 
uma situação de dívida sem prece-
dentes no mundo”.

Projeto quer impedir 
‘jabutis’ nas medidas 
provisórias

Aguarda designação de rela-
tor um projeto de resolução do 
Senado que pretende coibir os 
parlamentares de incluir, no tex-
to de medidas provisórias edita-
das pelo Executivo, matérias es-
tranhas ao tema – os chamados 
“jabutis”.

De autoria do senador Lasier 
Martins (Podemos-RS), o texto 
(PRS 45/2021), informa a Agên-
cia Senado, prevê que os parla-
mentares poderão recorrer caso 
a caso, mediante eventuais recur-
sos, por meio de requerimento 
assinado por, no mínimo, 9 sena-
dores.

Na pandemia, bancos não 
abrem mão de aumentar tarifas
Nas instituições digitais houve manutenção dos custos

Os bancos tradicionais 
brasileiros apresenta-
ram reajustes elevados 

de tarifas mesmo diante da cres-
cente digitalização de serviços 
financeiros e das consequências 
econômicas da pandemia. Este é 
o diagnóstico do Relatório Com-
parativo de Tarifas Bancárias do 
Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec), que analisa 
aumentos no sistema financeiro 
desde 2009.

O relatório de 2021 (realizado 
entre junho de 2020 e julho deste 
ano) aponta que as tarifas avulsas, 
de forma geral, apresentaram rea-
justes acima da inflação calculada 
pelo Índice de Preços Amplo ao 
Consumidor (IPCA) de 8,35%, 
acumulada no período analisado. 
Serviços como saques, depósitos 

e transferências tiveram aumentos 
entre 9% (Caixa Econômica Fe-
deral) e 25% (Bradesco), mesmo 
com a crescente tendência de digi-
talização desses serviços.

O maior reajuste praticado foi 
de 213%, na compra de moeda 
estrangeira pelo cheque viagem 
(Banco do Brasil), que passou 
de R$ 80 para R$ 250 por ope-
ração. Nos pacotes, o diagnós-
tico se repete: foi observada a 
elevação de preços em ofertas 
cujo público-alvo são clientes 
de classe média, com exceção 
do Itaú, cuja principal elevação 
(12%) ocorreu em um pacote de 
poupança.

“A cada novo estudo realiza-
do pelo Idec, identificamos uma 
prática de reajustes abusivos no 
preço das tarifas avulsas e prin-

cipalmente dos pacotes de tari-
fas dos principais bancos. Os 
ganhos em escala obtida com a 
tecnologia na prestação de servi-
ços não são repassados aos con-
sumidores e as tarifas só aumen-
tam”, constata Ione Amorim, 
economista e coordenadora do 
Programa de Serviços Financei-
ros do Idec.

Esta é a terceira vez que a pes-
quisa analisa também os bancos 
digitais. O diagnóstico é de que 
houve relativa manutenção das ta-
rifas praticadas entre 2020 e 2021. 
Esse fato decorre do modelo de 
negócio das fintechs estar atrelado 
a ofertas de baixo custo quando 
comparadas às ofertas dos bancos 
tradicionais, apresentando, inclu-
sive, diversos serviços com isen-
ção tarifária.

Aumento do IOF desestimula investimento
Medida deve ter também efeito na inflação

A decisão do Governo Bol-
sonaro de aumentar o 
imposto sobre o crédito 

(IOF), mesmo que temporária, 
“agrava o custo dos empréstimos, 
particularmente em um momento 
em que o Banco Central precisará 
subir ainda mais a taxa básica de 
juros para conter a alta da infla-
ção”, assinalou em comunicado 
a Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban).

A decisão – que contraria a 
afirmação feita há menos de três 
meses por Bolsonaro de que não 
aumentaria os impostos – foi to-
mada para financiar o aumento 
do novo Bolsa Família, para R$ 

300 por mês. “Apesar de arreca-
dação recorde, a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal (LRF) deter-
mina que é necessário indicar a 
fonte para o aumento de despe-
sa obrigatória. A instituição do 
programa Auxílio Brasil acarre-
tará um acréscimo na despesa 
obrigatória de caráter continua-
do da ordem de R$ 1,62 bilhão 
neste ano”, alegou o Ministério 
da Economia.

Em entrevista ao Monitor 
Mercantil, o economista João 
Beck, sócio da BRA, afirmou 
que a decisão de elevar o IOF 
para pessoas físicas e empresas 
é um retrato da incapacidade de 

negociação do governo para sa-
ídas melhores. O crédito ficará 
mais caro. “A medida deve ter 
um efeito de conter o processo 
inflacionário e ajudar a ancorar 
a curva curta de juros, mas com 
bastante redução da atividade; 
prejudica a recuperação da eco-
nomia num momento tão im-
portante pós-Covid”, disse.

“O resultado é o desestímulo 
aos investimentos e mais custos 
para empresas e famílias que pre-
cisam de crédito. Esse aumento 
do IOF é um fator que dificulta o 
processo de recuperação da eco-
nomia”, citou o comunicado da 
Febraban. Página 3

Renda dos 
autônomos é 
apenas 76%
do habitual

Estudo do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea) 
mostra que houve queda de 6,6% 
na renda habitual e aumento de 
0,9% na renda efetiva do trabalha-
dor brasileiro no segundo trimes-
tre de 2021, na comparação com o 
mesmo trimestre do ano passado, 
o pior momento do mercado de 
trabalho durante a pandemia.

Segundo a análise do Ipea, os 
trabalhadores por conta própria 
tiveram o maior impacto em su-
as rendas, com crescimento de 
19,5% na renda efetiva no segun-
do trimestre de 2021, na compa-
ração com o mesmo trimestre de 
2020. No segundo trimestre des-
te ano, eles receberam 76% do 
habitual. Os trabalhadores com 
carteira do setor privado tiveram 
aumento de 2% na renda efetiva, 
enquanto para os trabalhadores 
sem carteira, a alta foi de 6,9%.

O levantamento “Retrato dos 
Rendimentos e Horas Trabalhadas 
durante a Pandemia” tomou como 
base os resultados da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios 
(Pnad Contínua) e da Pnad Covid, 
divulgada pelo IBGE.

“A análise mostra que, apesar 
da melhora nos rendimentos no 
segundo trimestre deste ano, a re-
cuperação ainda é lenta. O afasta-
mento da ocupação atinge 16,26% 
dos trabalhadores, afetando mais 
de 13,5 milhões”, disse, em nota 
à Agência Brasil, o pesquisador 
do Ipea e autor do estudo, Sandro 
Sacchet.

A Região Nordeste foi a que 
teve a renda mais afetada pela 
segunda onda da pandemia, com 
queda de 2,6% na renda efetiva 
no segundo trimestre de 2021. Na 
análise por gênero, o crescimen-
to da renda efetiva das mulheres 
(1,4%) foi superior ao dos homens 
(0,48%), no mesmo período.

De acordo com o estudo, apesar 
do grande número de domicílios 
sem renda do trabalho, no segun-
do trimestre de 2021 houve pe-
quena redução nesse percentual, 
em relação ao primeiro trimestre 
deste ano, de 29,3% para 28,5%, o 
que demonstra lenta recuperação 
no nível de ocupação aos patama-
res anteriores à pandemia para as 
famílias de renda mais baixa.

A renda dos jovens adultos – de 
25 a 39 anos de idade – foi a mais 
afetada pela pandemia, com queda 
de 3,2% nos rendimentos efetivos 
reais médios no segundo trimes-
tre deste ano. Os rendimentos dos 
ocupados com mais de 60 anos de 
idade cresceram 1,3% no período.

Marcelo Camargo/ABr
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Por Wagner Victer

Em meados da dé-
cada de 90, ainda 
como membro da 

Diretoria da Associação dos 
Engenheiros da Petrobrás 
(Aepet), participei ativa-
mente da legislação que re-
gulamentou a modificação 
do artigo 177 da Constitui-
ção Federal, que estabelecia 
o Monopólio Estatal do 
Petróleo. Essa regulamen-
tação, feita pela Lei Federal 
9478/97, estabeleceu um 
novo ordenamento para o 
setor de petróleo existente 
até então.

Uma das ações efetivas 
que fizemos na tramitação 
dessa Lei 9478/97, junto 
com o então relator, de-
putado federal Procópio 
Lima Neto, pelo Rio de 
Janeiro, aconteceu na co-
locação de uma série de 
emendas ao texto remetido 
pelo Executivo, e tinha o 
objetivo de proteger o se-
tor do petróleo nacional, a 
Petrobras como estatal, e 
especialmente o Estado do 
Rio de Janeiro.

Uma das emendas que 
emplacamos foi a coloca-
ção da Agência Nacional 
do Petróleo (ANP), que se 
criava, com sede no Esta-
do do Rio de Janeiro e que 
teve a plena acolhida pelo 
relator, diante aqui estarem 
localizadas as principais re-
servas de óleo e gás do país 
e as principais empresas de 
petróleo.

Nessa mesma linha, anos 
depois, em 1998, e poste-
riormente já como secretá-
rio de Estado de Energia, 
da Indústria Naval e do 
Petróleo, atuei junto a ban-
cada federal do Rio de Ja-
neiro, especialmente a dos 
parlamentares que eram da 
base do Governo Federal, 
em especial o então depu-
tado federal Marcio For-
tes e posteriormente com 
o então deputado federal 
Eduardo Paes, para que du-
as entidades que estavam 
sendo criadas também co-
locassem suas sedes no Rio 
de Janeiro.

Conseguimos isso de 
maneira bastante efetiva, 
garantindo a instalação do 
Operador Nacional do Sis-
tema (ONS) e do Empre-
sa de Pesquisas Energéti-
ca (EPE), dentro de uma 
alegada sinergia que faria 
sentido na medida em que 
o Rio de Janeiro continuas-
se a ser a grande capital de 
energia, derivada da pró-
pria história brasileira e da 
capital.

Esse movimento, que 
vem desde a década de 90, 
quando começaram as pri-
vatizações, concessões e o 
próprio processo regulató-
rio, iniciado no setor elé-
trico através da criação da 
Aneel, tem feito com que 
surjam muitas empresas, 
agências reguladoras, ór-
gãos novos, o que por sua 
vez acaba resultando em 
uma retirada de atividades e 

pessoal de instituições que 
se localizam historicamente 
no Rio de Janeiro, por ter 
sido aqui a capital do país.

Assim, a falta de zelo 
quanto à destinação dessas 
novas instituições, na for-
ma de ausência de atenção 
firme dos poderes públicos 
da bancada federal do Rio 
de Janeiro, pode fazer com 
que venhamos a perder 
não só empregos, mas fun-
damentalmente de sermos 
o centro da questão políti-
ca para o tema.

Um bom exemplo disso 
foi o que aconteceu na cria-
ção da Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac), 
que derivou das atividades 
do antigo DAC – Depar-
tamento de Aviação Civil, 
que basicamente em sua 
maioria aqui se colocava no 
Rio de Janeiro.

Mais recentemente, mes-
mo não estando no setor, 
tenho acompanhado e até 
conversado com parlamen-
tares da bancada federal, 
buscando sugerir e orien-
tar ações. Agora, na cria-
ção da Autoridade Nacio-
nal de Segurança Nuclear 
(ANSN), onde parte das 
atividades de fiscalização 
estarão derivando da Co-

missão Nacional de Ener-
gia Nuclear (Cnen), já con-
seguimos, na primeira fase 
da tramitação da MP 1049 
na Câmara, sob monitora-
mento no Senado, pelo se-
nador Carlos Portinho, que 
a criação desse órgão não 
gere mais um esvaziamen-
to do Rio de Janeiro e sua 
sede seja localizada aqui. 
Nesse cenário, o texto que 
está no Senado já tem essa 
previsão, o que aliás conta 
até com o apoio do próprio 
Governo Federal.

Infelizmente, na medida 
provisória que autoriza a 
desestatização da Eletro-
bras, historicamente com 
sede no Rio de Janeiro, 
e que virou a Lei Federal 
14.182/21, não foi deline-
ado que as empresas que 
viessem a derivar dessas 
atividades mantivessem a 
sua sede no Rio de Janeiro.

Isso, na prática, foi um ti-
po de “papada de moscas” 
dos diversos agentes políti-
cos, especialmente da ban-
cada fluminense, porque 
uma série de “jabutis” foi 
colocada nessa tramitação, 
como a colocação inclusive 
de compra de energia com-
pulsória por termelétricas a 
gás, localizadas ao arrepio 
do Sistema Geoelétrico na-
cional em outras regiões do 
país que não teriam a mes-
ma lógica de ficarem na Re-
gião Sudeste.

O novo Decreto 10.791, 
do último dia 10 de setem-
bro, que deriva da Lei que 

autoriza a desestatização 
da Eletrobras, observa a 
criação de uma nova em-
presa, que funcionará tipo 
uma holding, e que geren-
ciará atividades que não 
poderão ser concedidas à 
iniciativa privada, especial-
mente a Eletronuclear e o 
Consórcio de Itaipu; que 
apesar de omissa na legisla-
ção original da Eletrobras, 
criada e denominada Em-
presa Brasileira de Partici-
pações em Energia Nuclear 
Binacional (ENBpar), sur-
preendendo em não ter a 
sua sede no Estado do Rio 
de Janeiro, único local do 
país com usinas nucleares, 
e sim em Brasília.

Buscar alterar esse de-
creto, em um foco firme, 
dentro uma coalizão polí-
tica de todas as forças do 
Rio de Janeiro, para co-
locação dessa atividade 
no estado, é fundamental. 
Especificamente no seg-
mento nuclear, temos as 
principais atividades aqui 
localizadas, como as duas 
usinas nucleares (Angra I 
e II) em operação e a ter-
ceira em construção, a fá-
brica de enriquecimento 
de combustível nuclear da 
INB, em Resende, além de 
unidade fabris diretamente 
focadas a indústria nucle-
ar, como a Nuclep, e até a 
fábrica de submarinos em 
Itaguaí.

Além disso, essas ati-
vidades da nova holding, 
ENBpar, inclusive do Pro-

grama Nacional de Conser-
vação de Energia Elétrica 
(Procel), basicamente deri-
vam da própria Eletrobras, 
que fica no Rio de Janeiro. 
É difícil imaginar todos 
seus funcionários migran-
do milhares de quilômetros 
para continuar trabalhando, 
e assim, sua colocação em 
Brasília, além de perda des-
se conhecimento técnico, e 
de sinergia de proximidade 
com área nuclear, pode ge-
rar ainda mais custos.

Essas ações não são me-
ramente ações de cresci-
mento do Rio de Janeiro, 
são sim protetivas para que 
o esvaziamento institucio-
nal do estado não continue, 
e até têm razões muito ló-
gicas, pois já temos mão de 
obra qualificada, certificada 
e treinada para adoção des-
tas atividades. Afinal, até 
dentro do atual Governo 
Federal o tema é “menos 
Brasília e mais Brasil”, e es-
se conceito deve perpassar 
para reflexão e alteração do 
decreto.

Conclamo que nesse dia-
pasão de luta, independen-
te da representação política 
e institucional, venhamos 
a nos unir nesse conceito, 
pois não é só bom para o 
Rio de Janeiro, mas princi-
palmente, é muito bom pa-
ra o Brasil.

Wagner Victer é engenheiro, 
administrador, ex-secretário de Estado 

de Energia, Indústria Naval e do 
Petróleo e ex-conselheiro do CNPE.

Por Isaac Roitman

Não é simples de-
finir a felicidade. 
Ela é abordada 

pela filosofia, pela psicolo-
gia e pelas religiões. Os filó-
sofos associam a felicidade 
com o prazer, uma vez que 
é difícil definir a felicidade 
como um todo, de onde ela 
surge e os sentimentos e 
emoções envolvidos.

Sigmund Freud abraçava 
a tese que todo indivíduo é 
movido pela busca da feli-
cidade, mas essa busca se-
ria utópica, uma vez que, 
para ela existir, não poderia 
depender do mundo real, 
onde as pessoas têm experi-
ências com o fracasso, por-

tanto, o máximo que o ser 
humano poderia conseguir 
seria uma felicidade parcial.

A doutrina religiosa bu-
dista também analisou a fe-
licidade como um dos seus 
temas centrais. O budismo 
acredita que a felicidade 
ocorre através da liberação 
do sofrimento e pela supe-
ração do desejo, através do 
treinamento mental.

A felicidade é uma so-
matória de momentos en-
cantados, como, por exem-
plo, contemplar a alegria e 
o sorriso de uma criança, 
como registrado no pen-
samento e sensibilidade de 
Charles Chaplin: “Não pre-
ciso me drogar para ser um 
gênio; não preciso ser um 

gênio para ser humano; mas 
preciso de seu sorriso para 
ser feliz.”

Para as pessoas conta-
minadas pelo consumis-
mo e acúmulo de riquezas, 
o poder e o dinheiro são 
construtores da felicidade. 
Grande equívoco que a nos-
sa consciência revelará, ce-
do ou tarde. Tem razão Ar-
thur Schopenhauer quando 
disse: “A nossa felicidade 

depende mais do que temos 
nas nossas cabeças do que 
nos nossos bolsos.”

Estamos vivendo tempos 
preocupantes no Brasil e 
no Mundo. A vergonhosa 
desigualdade social, o aban-
dono dos princípios éticos, 
a destruição da natureza, 
uma educação ultrapassada, 
o desemprego, os morado-
res de rua, o desespero das 
classes mais vulneráveis, a 
falta de perspectivas para 
os jovens e outras mazelas 
causam infelicidade e fazem 
parte do presente e amea-
çam o nosso futuro.

É a hora de mudar o jo-
go. Todas e todos temos o 
direito de ter uma vida digna 
e feliz. Existem no planeta  

um número considerável de 
seres humanos que constru-
íram projetos virtuosos que 
precisam virar realidade. Isso 
é possível. Vamos usar como 
princípio o pensamento de 
Alexandre Herculano: “O 
segredo da felicidade é en-
contrar a nossa alegria na ale-
gria dos outros.” Creio que 
podemos chegar no formato 
imaginado por Carlos Drum-
mond de Andrade: “Ser feliz 
sem motivo é a mais autênti-
ca forma de felicidade.”

A luta não será fácil. Mui-
tas pedras no caminho. Nes-
sa aventura, em momentos 
difíceis, vamos nos lembrar 
dos versos inspiradores de 
Lupicínio Rodrigues: “Feli-
cidade foi-se embora / E a 

saudade no meu peito ainda 
mora / E é por isso que eu 
gosto lá de fora / Porque 
sei que a falsidade não vi-
gora / A minha casa fica lá 
detrás do mundo / Onde eu 
vou em um segundo quan-
do começo a cantar.”

Concluindo, parodiando 
o Hino da República, vamos 
cantar com emoção e patrio-
tismo: “Felicidade, felicidade 
/ Abre as asas sobre nós! / 
Das lutas na tempestade / 
Dá que ouçamos tua voz!”.

Isaac Roitman é professor emérito da 
Universidade de Brasília, pesquisador 

emérito do CNPq, membro da 
Academia Brasileira de Ciências e 

membro do Movimento 2022-2030 O 
Brasil e o Mundo que queremos.

Opinião2  l Monitor Mercantil

Tempos 
preocupantes, de 
desigualdade e 
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que causam 
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Nova estatal que 
vai cuidar da 

energia nuclear 
deve ficar no 

estado.
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Felicidade, felicidade abre as asas sobre nós

O Rio não pode perder mais na energia
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Terceira via tira a máscara

Na semana que se encerrou, 2 expoentes do tucanato, 
candidatos a terceira via em 2022, explicitaram o 

que a direita que usa smoking pretende para o setor de 
petróleo brasileiro – e, por extensão, sua visão da econo-
mia.

Eduardo Leite, o governador gaúcho, capitalizou a 
redução da alíquota de ICMS sobre a gasolina de 30% 
para 25% no início do ano que vem. Só que seu governo 
era contra a mudança – foi vencido pela Assembleia 
Legislativa. De quebra, irritou os demais governadores ao 
comprar a pauta de Bolsonaro de que o imposto estadual 
é o responsável pela alta dos combustíveis, assimilando a 
política de preços do governo que favorece as companhias 
estrangeiras de petróleo.

O segundo tucano, João Doria Jr., governador de São 
Paulo, foi mais explícito: em entrevista à Rádio Itabaiana, 
de Sergipe, afirmou que, se eleito presidente, privatizará a 
Petrobras.

Fica claro, assim, o motivo pelo qual as elites perseg-
uem uma terceira via; igualmente claro o motivo da carên-
cia de votos demonstrada pelas candidaturas alternativas.

Não é o imposto

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) afirma que 
a pergunta de Arthur Lira – “onde está o problema do 
preço dos combustíveis” – vem sendo respondida pela 
entidade desde 2016, quando Michel Temer implantou o 
Preço de Paridade de Importação (PPI), que reajusta os 
preços com base nos valores internacionais do petróleo, 
cotação do dólar e custos de importação, sem considerar 
que mais de 90% do consumo interno é suprido pelo 
petróleo nacional. “Enquanto essa política não mudar, os 
preços continuarão a subir, e a inflação, a explodir”, expõe 
a FUP.

Meu pirão primeiro

É comovente ver a preocupação da Globo com o 
número de desempregados quando trata da desoneração 
da folha de pagamentos, medida que beneficia 17 setores, 
entre eles o de Comunicação, na qual a Globo se aninha.

Rápidas

A Meta Consultoria e Comunicação organiza o we-
binário “Saúde Suplementar e Desenvolvimento”, sobre o 
novo marco legal do setor de saúde privado, no próximo 
dia 22, com a chancela do Sindhrio e da Feherj e apoio do 
Sindhosp. Transmissão pelo Youtube *** Isabela Lau-
riano, produtora executiva da Rádio Rio de Janeiro, fala 
sobre “Os bastidores da produção jornalística em rádio”, 
nesta segunda-feira, na Universidade Veiga de Almeida 
*** O escritor e publicitário Pedro Pazelli lança Me engana 
que eu gosto, livro que mostra as técnicas de persuasão 
utilizadas na publicidade comercial, propaganda política e 
religiosa *** A Lee, Brock, Camargo Advogados (LBCA) 
lançou nesta sexta-feira seu projeto social LBCAbraça 
para orientação jurídica a microempreendedores de baixa 
renda. Inscrições: conteudo.lbca.com.br/lbca-abraca *** 
A Savior Medical Service lançou o concurso “Quero que 
minha ambulância dos sonhos vire realidade”, que premi-
ará crianças até 12 anos que postarem desenhos em seus 
perfis nas redes sociais marcando a empresa (@savior.
ambulancia), até 26 de setembro *** Nesta segunda, às 
11h, o Instituto Di Blasi, Parente realizará webinário sobre 
patentes no agronegócio, com palestrantes internacionais 
*** De 18 a 22 de setembro acontece a Semana da Mobili-
dade, encerrada pelo Dia Mundial sem Carro.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – TRANSCOOPALUCENACOOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS TURISMO E CAR-
GAS SOB O REGIME DE FRETAMENTO E LOGISTICA – CONVOCA-
ÇÃO DE AGE – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – O Presi-
dente da TRANSCOOPALUCENA – COOPERATIVA DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS TURISMO E CARGAS SOB O REGI-
ME DE FRETAMENTO E LOGISTICA, registrada na JUCERJA sob o
NIRE 33.4.0005367-2 e inscrita no CNPJ sob o nº de registro 21.475.627/
0001-79, Sr. GUILHERME JOSÉ DE SOUZA, no exercício das suas
atribuições, convoca os cooperados para participarem da AGE –
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 30/09/
2021, na Avenida Olof Palme, 765, Sala 425, Camorim, Rio de
Janeiro – RJ, cep: 22.783-119 , em primeira convocação às 07:00 h
com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos sócios cooperados; em
segunda convocação às 08:00 h com a presença mínima de metade
mais um dos sócios cooperados e em terceira e última convocação às
09:00 h com a presença mínima de 10 (dez) cooperados. Na data da
presente convocação a cooperativa possui um total de 12 (doze)
cooperativados no seu quadro social. A Ordem do Dia da AGE é
a seguinte: 1) Apresentação de Renúncia ao Cargo e Desligamento do
Diretor Financeiro; 2) Registro e Ratificação da Saída de Cooperados; 3)
Demais assuntos de interesse social. Rio de Janeiro – RJ, 18 de setem-
bro de 2021 – GUILHERME JOSÉ DE SOUZA – Diretor Presidente

CONDOMÍNIO EDIFICIO FERNANDO MEDEIROS
Rua Conde de Bonfim nº 370 – Tijuca

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
30/09/2021 – QUINTA-FEIRA

CHR – Administração Predial e Negócios Imobiliários Ltda., por ordem do
Sr. Síndico e em conformidade com o disposto na Convenção, convida
o(a)s Sr(a)s Condômino(a)s a participarem da AGE – Assembleia Geral
Extraordinária a realizar-se no dia 30 de setembro de 2021 às 13:30
hs com 2/3 (dois terços) dos condôminos presentes, ou às 14:00hs em
segunda e última convocação, com qualquer número de presentes no
próprio prédio situado na Rua Conde de Bonfim nº 370 – Tijuca/RJ na sala
de reuniões localizada na cobertura, para discutir e deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: 1) Esclarecimentos para adequação da cobrança
das cotas condominiais conforme a Convenção Condominial do Condomínio
Edifício Fernando Medeiros; 2) Assuntos Gerais. Como forma de proteção
aos presentes, diante do quadro de excepcionalidade sanitária, é intenção
que se obtenha celeridade na condução dos assuntos, além da
recomendação do uso de máscara facial. Lembramos a todos a
conveniência de comparecerem, ou se fazerem representar por
procuradores legalmente habilitados e devidamente quites com suas cotas
condominiais, conforme disposto nos artigos 654 e 1335, III ambos do
Código Civil Brasileiro. As decisões tomadas, obrigarão a todos inclusive
aos ausentes. Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2021. Atenciosamente,

Carlos Henrique H. Resende
CHR – Administração Predial e Negócios Imobiliários Ltda.

JUÍZO DE DIREITO DA 46ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO,
movida por GUSA – EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
em face de SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA GAMA FILHO e OU-
TRA, processo nº 0364067-68.2015.8.19.0001, na forma abaixo:
A Dra. ANA PAULA PONTES CARDOSO, Juíza da Vara acima, FAZ
SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os
interessados especialmente a SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA
GAMA FILHO e CONSULTEP – CONSULTORIA,
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, que em 28/9/21, 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
30/9/21, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na forma
do art. 891 § único do NCPC, os imóveis registrados no 7º RGI,
matrículas nº 10498-2-U (sala 1433), nº 10499-2-V (sala 1434),
nº 10500-2-V (sala 1435), nº 10501-2-R (sala 1436) e nº 10502-
2-R (sala 1437), Av. Marechal Câmara nº 160 salas 1433 à 1437
– Centro – RJ, avaliados às fls. 449/450, 446/447, 440/441, 1049
e 443/444 respectivamente – sala 1433 – avaliada em R$
1.300.000,00 em 12/6/18; sala 1434 –  avaliada em R$
1.300.000,00 em 12/6/18; sala 1435 – avaliada em R$ 550.000,00
em 12/6/18; sala 1436 – avaliada em R$ 525.000,00 em 21/4/21
e sala 1437 – avaliada em R$ 700.000,00 em 12/6/18. Conforme
despacho de fls. 1155/1156 – foi fixado preço mínimo no primeiro
leilão em 70% (setenta por cento) do valor da avaliação dos
imóveis, e 50% (cinquenta por cento) no segundo leilão.
Eventuais interessados em adquirir o bem a prestação, deve
observar a regra do art. 895, do CPC. 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 9/9/21. Eu, Gisele Fernandes Magalhães
Albuquerque, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass)
Dra. ANA PAULA PONTES CARDOSO, Juíza de Direito.

Governo complica quem 
precisa de dinheiro
Febraban: Recriação do IOF desestimula empréstimo e investimento

“Meu go-
v e r n o 
não tem 

aumento de imposto. Re-
forma sim, sem aumento 
de imposto”. A afirma-
ção foi feita há menos de 
3 meses pelo presidente, 
Jair Bolsonaro. Mas nesta 
sexta-feira, o Diário Oficial 
da União (DOU) publicou 
um decreto assinado pelo 
presidente informando so-
bre as novas alíquotas do 
Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF), que in-
cide sobre operações de 
crédito, câmbio e seguro ou 
relativas a títulos ou valores 
mobiliários.

As novas alíquotas valem 
para pessoas físicas e jurídicas 
e serão aplicadas no período 
de 20 de setembro até 31 de 
dezembro de 2021. A decisão 
foi criticada por economistas 
e pelo mercado que diz que 
o presidente “recriou” o IOF. 
Além de ser cobrado nas 
transações de financiamento, 
o IOF é aplicado no uso do 
cartão de crédito em com-
pras internacionais, no uso 
do cheque especial e em apli-
cações financeiras. Pessoas 
físicas e jurídicas pagam essa 
taxa nessas transações.

“O aumento de impostos 
sobre o crédito, mesmo que 
temporário, agrava o custo 
dos empréstimos, particu-
larmente em um momento 
em que o Banco Central 
precisará subir ainda mais 
a taxa básica de juros para 
conter a alta da inflação”, 
assinalou em comunicado 
a Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban).

“O resultado é o deses-
tímulo aos investimentos e 
mais custos para empresas 

e famílias que precisam de 
crédito. Esse aumento do 
IOF é um fator que dificul-
ta o processo de recupera-
ção da economia”, citou o 
comunicado.

Na opinião da federação, 
para enfrentar as dificuldades 
fiscais, evitar impactos nega-
tivos no custo do crédito e 
propiciar a retomada consis-
tente da economia, só há um 
caminho: “perseverarmos na 
aprovação da agenda de re-
formas estruturais em trami-
tação no Congresso.”

A decisão do governo 
foi tomada, segundo o Mi-
nistério da Economia, em 
razão da observância das 
regras fiscais. “Apesar de 
arrecadação recorde, a Lei 
de Responsabilidade Fis-
cal (LRF) determina que é 
necessário indicar a fonte 
para o aumento de despe-
sa obrigatória. A instituição 
do programa Auxílio Brasil, 
acarretará um acréscimo na 
despesa obrigatória de cará-
ter continuado da ordem de 
R$ 1,62 bilhão neste ano”.

Impacto

A reportagem do Moni-
tor Mercantil reuniu algu-
mas opiniões sobre o im-
pacto na sociedade com o 
aumento do Imposto sobre 
Operações Financeiras. Pa-
ra o economista João Beck, 
sócio da BRA, a decisão de 
elevar o IOF para pessoas 
físicas e empresas é um re-
trato da incapacidade de ne-
gociação do governo para 
saídas melhores. O crédito 
ficará mais caro.

“A medida deve ter um 
efeito de conter o processo 
inflacionário e ajudar a an-

corar a curva curta de juros, 
mas com bastante redução 
da atividade e prejudica a 
recuperação da economia 
num momento tão impor-
tante pós-covid”, diz.

Segundo ele, a decisão de 
aumentar o imposto encare-
ce os financiamentos e em-
préstimos em um momento 
de fraqueza econômica e de 
endividamento recorde. “A 
saída do governo vem por 
conta de uma relação difícil 
do congresso que tem limi-
tado a capacidade do gover-
no de negociar saídas mais 
responsáveis para financiar 
o programa social”, acredita 
o economista.

Com o aumento da alí-
quota, o Brasil que já passa 
por um nível alto de endi-
vidamento ficará ainda mais 
endividado. “Em tese, o 
encarecimento do crédito 
reduz o consumo e pode 
contribuir para diminuir a 
inflação. Mas carrega junto 
o crescimento do consu-
mo e consequentemente do 
PIB que deve desacelerar”, 
calcula o economista. Os 
setores mais ligados ao con-
sumo interno também irão 
sentir o efeito negativo. “Os 
setores de alimentos e bens 
semi-duráveis serão impac-
tados, assim como o consu-
mo das famílias.”, citou.

Tempestade

Jansen Costa, sócio fun-
dador da Fatorial Investi-
mentos, disse que a taxa 
maior do IOF tem efeito de 
tempestade, ampliando os 
custos das empresas. Acon-
selha as empresas, que pre-
cisam tomar empréstimo, 
de fugir neste momento das 

operações via banco e pro-
curar estruturas de finan-
ciamento que não cobram 
IOF. Ele diz que a alíquota 
maior, além de onerar o cré-
dito, segura o investimento 
das empresas. Em relação à 
Bolsa de Valores, ele acre-
dita que o impacto é mais 
medo de novas medidas, 
incertezas sobre o que pode 
vir acontecer.

Selic

Na próxima semana, o 
Comitê de Política Econô-
mica (Copom) do Banco 
Central (BC) decidirá a nova 
taxa básica de juros, a Selic. 
O aumento estimado é de 
1 ponto percentual, como 
já havia previsto o BC em 
comunicado divulgado no 
último encontro em agosto.

Atualmente a Selic está em 
5,25% ao ano. Com o novo 
aumento de 1 ponto deve ir 
a 6,25%. Com 1,5 a mais, co-
mo havia sido aventado pelo 
mercado chegaria a 6,75% na 
semana que vem. A taxa Selic 
é o principal instrumento de 
política monetária utilizado 
pelo Banco Central para con-
trolar a inflação.

Com a inflação em ritmo 
de alta, já próxima de 10% 
em 12 meses, os economis-
tas já esperam que a taxa Se-
lic deva continuar subindo 
até chegar aos 8% ou 9%, 
entre o final deste ano e o 
começo de 2022. Na terça-
feira (14), o presidente do 
Banco Central, Roberto 
Campos Neto, afirmou em 
um evento, que a Selic vai 
ser levada aonde for neces-
sário para conter a inflação. 
Aliás, o governo já admitiu 
que a inflação vai subir.
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Baía de Guanabara como 
sujeito de direitos

A Baía de Guanabara, nome indígena que significa 
“seio do mar”, tem uma área de 384km² e a sua bacia 

hidrográfica compreende cerca de 4.080km² que cobre 
parcial ou completamente 16 municípios. Em seu redor 
estão mais de 8 milhões de pessoas, 6 mil indústrias, 2 
refinarias, 2 portos e alguns estaleiros, o que a torna um 
grande sorvedouro de efluentes. Apesar de ser um dos 
ecossistemas mais exuberantes do Brasil, faltam dados 
mais transparentes e claros sobre as suas condições ambi-
entais e para a sua proteção.

A Baía de Guanabara é um bem ambiental, dotada de 
proteção legal e constitucional, cabendo a toda a cole-
tividade e ao poder público  (art. 225, caput da CF/88) a 
sua gestão, que é feita com o auxílio do Comitê de Bacias 
Hidrográficas.

A questão ecológica que se coloca é que a Baía de Gua-
nabara não pode suportar todas essas atividades que re-
caem sobre ela, inclusive diferentes modalidades de pesca, 
sem que sua beleza e vida se ressinta de tanta sobrecarga, 
especialmente para as futuras gerações.

Um breve sobrevoo já aponta que suas águas se trans-
formaram num caldo verde e poluído, cansado e sem 
capacidade de gerar ou conservar a vida nela existente. 
Os peixes e golfinhos dela desaparecem. Diante dessa 
constante degradação de seu ecossistema, em que pesem 
os esforços setoriais para a sua recuperação e governança, 
percebe-se que a Baía de Guanabara, se pudesse expressar 
seus sentimentos, pediria melhor vontade política e maior 
eficiência das ações para manter a sua integridade.

A formulação de um plano com o auxílio do Judiciário 
para a reestruturação da gestão e governança socio-
ecológica da Lagoa da Conceição em Santa Catarina, que 
sofre de uma crise ecológica sistêmica, está em debate, as-
sim como na Suprema Corte de Justiça Argentina também 
está em discussão o direito do Delta do Rio Paraná a um 
programa estrutural para combater a causa de seus prob-
lemas e garantir a sua sobrevivência. São apenas alguns 
exemplos de que a norma constitucional pode ser inter-
pretada de forma a fornecer proteção mais ampla a bens 
ambientais ameaçados.

A política de gestão a ser adotada para a proteção 
desses ecossistemas deve ser estrutural e integrada (co-
operação entre todos os atores envolvidos), inclusive 
com mecanismos de liderança, estratégia e controle para 
avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com 
transparência e informação, contando com a participação 
da coletividade.

A discussão socioecológica sobre a possibilidade de a 
Baia de Guanabara ser sujeito de direitos é fundamental 
para uma maior proteção desse precioso bem ambiental, 
verdadeiro “Espelho do Rio” (v. Cristina Chacel e Custo-
dio Coimbra). De fato, a Baía de Guanabara recepciona a 
todos e reflete a alegria e beleza do Rio de Janeiro. Apesar 
de ser patrimônio natural histórico, paisagístico, turístico e 
cultural, continua ameaçada e perde suas cores a cada dia. 
Da mesma forma que ela nos acolhe, temos a obrigação 
de protegê-la e cobrar os resultados de sua gestão. É ape-
nas isso que ela nos pede, com urgência.

EDITAL DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da  COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE TAXIS CONVENCIONAIS QUE OPERAM NO AERO-

PORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO – COOP AEROTAXI.
A COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS CONVENCIONAIS QUE OPE-
RAM NO AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO – COOP
AEROTAXI, CNPJ: 08.193.944/0001-34, com sede na Rua Eugene Warming,
110 – Tauá - Ilha do Governador – Rio de Janeiro- Cep:21.920-005, represen-
tada pelo Presidente Sr. Leandro Oliveira da Cruz, convoca seus proprie-
tários das 215 cotas partes no gozo de seus direitos sociais a comparecerem
Assembléia Geral Extraordinária, conforme Inciso XI do Art. 41 do Estatuto
Social,  que será realizada no dia 29 de setembro  de 2021, na Rua Eugene
Warming, 110 – Tauá - Ilha do Governador – Rio de Janeiro – Cep: 21.920-005,
SENDO A 1ª CONVOCAÇÃO ÀS 13:00 HORAS com a presença mínima de 2/
3, A 2ª CONVOCAÇÃO ÀS 14:00 HORAS, com a presença mínima de metade
mais um dos cooperados e 3ª CONVOCAÇÃO E ÚLTIMA ÀS 15:00 HORAS
com a presença mínima de 10 (dez) cooperados para as seguintes ordens do
dia: 1º) Aprovação de contas exercício 2019 e 2020. 2º) Eleição Conse-
lho Fiscal. 3º) Atualização do quadro social. 4º) Apresentação do
plano de recuperação pós pandemia. 

Rio de  Janeiro,17 de setembro  de 2021. 
Presidente Leandro Oliveira da Cruz

JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL REGIONAL
DE JACAREPAGUÁ

EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos
dos autos da Ação de COBRANÇA, movida por

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DIMENSION OFFICE & PARK
em face de ITAYPARTNERS INTERMEDIAÇÃO E

CORRETAGEM DE NEGÓCIOS – ME LTDA,
processo nº 0018596-15.2014.8.19.0203, na forma abaixo:

A Dra. ANDRÉIA FLORÊNCIO BERTO, Juíza da Vara acima, FAZ
SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os interessados
especialmente a ITAYPARTNERS INTERMEDIAÇÃO E
CORRETAGEM DE NEGÓCIOS – ME LTDA, que em 27/9/21, às
12:00 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
29/9/21, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na forma do
art. 891 § único do NCPC, o DIREITO E AÇÃO do imóvel registrado
no 9º RGI, matrícula nº 366102, Av. Embaixador Abelardo Bueno nº
1 bl 1 sala 312-B – Jacarepaguá - RJ, avaliado as fls. 269 em 30/11/
20, por R$ 210.000,00. 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 20/8/21. Eu,
Gustavo Alves de Souza, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo.
(ass) Dra. ANDRÉIA FLORÊNCIO BERTO, Juíza de Direito.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DE 2021 E PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2021 COOPCOTERIO - COOPERATIVA
DE CONSUMO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS

VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
E HOSPITALARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

O Diretor Vice-Presidente da COOPCOTERIO - COOPERATIVA DE
CONSUMO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES
E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ 21.337.648/0001-28, Nire nº
3340005357-5, Inscrição Estadual nº 86.828.081 com sede na Av Feliciano
Sodré 864, Loja 126 do Condomínio Kharen Place, Teresópolis/RJ, CEP
25963-025, convida a presença de todo o quadro societário composto de
23 cooperantes para comparecer em sua sede no dia 30/09/2021 com
primeira chamada as 17:00h, segunda chamada as 18:00h e terceira e
última chamada as 19:00h, para participar da PRIMEIRA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA DE 2021 em cumprimento ao Artigo 44º da Lei 5.764/
71, onde uma cópia deste edital também será afixado em local visível na
sede da cooperativa e uma cópia enviada por circular via e-mail para todo
o quadro social, para deliberar, votar, aprovar ou não com número
estatutário legal, os assuntos constantes deste Edital, quais sejam: (1) A
prestação de contas dos órgãos diretivos da cooperativa nos exercícios
de 2019, 2020 e 2021; (2) O balanço e da destinação das sobras apuradas
ou rateio das perdas decorrentes, caso exista, com todos os relatórios
comprovatórios necessários nos exercícios de 2019, 2020 e 2021 e
(3) Efetuar a eleição com rodízio obrigatório anual de 2/3 dos
componentes do Conselho Fiscal para o exercício 2021/2022, e logo
em seguida para a PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 2021, com a seguinte pauta: (1) Entrada e saída de associados; (2)
Alteração estatutária e (3) Renovação da Diretoria para novo mandato
2021/2025. Teresópolis/RJ, 20 de setembro de 2021. Mauro Damião de
Castro Silva - CPF 702.100.047-20 – Diretor Vice-Presidente.

Campanha da Semana do 
Pescado alcança 70% dos estados

Durante a primeira 
quinzena de se-
tembro, a campa-

nha nacional da Semana do 
Pescado atraiu a atenção de 
milhares de consumidores e 
profissionais do setor com 
promoções, festivais gas-
tronômicos e cursos de ma-
nejo para piscicultores que 
foram realizados pelas asso-
ciações e empresas parcei-
ras do Norte ao Sul do país. 
Com mais de 70% de par-
ticipação dos estados e do 
Distrito Federal, a 18ª edi-
ção foi histórica e também 
um divisor de águas para 
toda a cadeia produtiva.

“Isso foi possível com a 
ampla articulação e enga-
jamento do setor, das em-
presas e das entidades na-
cionais que atuam em prol 
da aquicultura. As parcerias 
com Abras - Associação 
Brasileira de Supermerca-
dos e com a Abrasel - As-
sociação Brasileira de Ba-
res e Restaurantes também 
foram fundamentais para 
que a campanha ganhasse 
maior capilaridade e adesão 
das grandes redes do varejo 
e do food service”, celebra 
Altemir Gregolin, ex-minis-
tro da Pesca e Aquicultura 
e membro do comitê orga-
nizador da Semana do Pes-
cado.

“A Semana do Pesca-
do é uma oportunidade de 
darmos um destaque ainda 
maior a um de nossos pon-
tos mais fortes no setor de 
perecíveis: nossas peixarias. 
Com isso, ao mesmo tem-
po em que fortalecemos a 
parceria com nossos for-
necedores, incentivamos o 
maior consumo de peixes e 
frutos do mar pelos nossos 
clientes, por meio de exce-
lentes ofertas de pescados 
frescos, sustentáveis e com 
preços mais acessíveis”, 
afirma Meg Felippe, direto-
ra nacional de Peixaria do 
Carrefour.

Meg reforça que esse 
compromisso da empresa 
está intimamente ligado ao 
Act for Food, ação global 
do Grupo Carrefour de tor-
nar a alimentação saudável 
acessível a todos. “Além dis-
so, para facilitar ainda mais 
a vida dos brasileiros, con-
tamos com uma ação con-

junta com o CyberCook, 
plataforma de receitas do 
Grupo Carrefour Brasil, 
que trouxe uma rica seleção 
de preparações com pesca-
dos”.

Sobre os resultados da 
campanha nas lojas da rede, 
os itens líderes de venda e 
volume foram a tilápia e o 
salmão. “Já pudemos perce-
ber que a campanha foi um 
verdadeiro sucesso: consta-
tamos um crescimento de 
30% em relação à edição 
de 2019! Se compararmos 
com a ação do ano passado, 
tivemos uma estabilidade, 
mas não podemos esquecer 
que 2020 é um ponto fora 
da curva por conta da pan-
demia e do fechamento de 
food service”.

Paralelamente às promo-
ções no varejo, os eventos 
gastronômicos, como o 
Festival Brasil Sabor, pro-
movido por bares e restau-
rantes, e o Festival Nacional 
do Tambaqui, uma iniciati-
va da Associação de Cria-
dores de Peixes do Estado 
de Rondônia - (Acripar) 
levaram às pessoas pratos 
saborosos e nutritivos fei-
tos com diferentes tipos de 
pescado.

Segundo o comitê or-
ganizador, ao longo dos 
meses que antecederam 
os preparativos da campa-
nha, o número de apoia-
dores e patrocinadores foi 
crescendo, com as marcas 
multiplicando a divulgação 
das ações nas peixarias, su-
permercados, feiras livres, 
bares, restaurantes e food 
trucks. Para além dos es-
paços físicos, a Semana do 
Pescado também ganhou 
mais seguidores nas redes 
sociais (@semanadopesca-
do) e nos canais digitais dos 
parceiros.

“Nosso desejo é que a 
Semana do Pescado conti-
nue sendo um grande elo 
com os setores produtivos, 
contribuindo com o desen-
volvimento de todos que 
trabalham pela qualidade do 
pescado brasileiro”, afirma 
Gregolin.

Balanço

O trabalho dos coorde-
nadores regionais deu ainda 

mais velocidade na comuni-
cação e resultados positivos 
da 18ª Semana do Pescado. 
“O nosso cardume de par-
ticipantes da campanha foi 
crescendo e, assim, pude-
mos ampliar a divulgação 
em vários municípios do 
Rio de Janeiro. Uma das 
iniciativas que chamou bas-
tante a atenção foi a publici-
dade na Ponte Rio-Niterói, 
onde diariamente passam 
milhares de veículos. Muitas 
empresas nos procuraram 
interessadas em apoiar!”, 
conta Edineia Costa Santos, 
assessora da presidência do 
Saperj - Sindicato dos Ar-
madores de Pesca do Esta-
do do Rio de Janeiro, com 
sede em Niterói.

Como a parceria de em-
presas e associações, entre 
elas Federação das Indús-
trias do Estado do Rio de 
Janeiro (Firjan), o sindicato 
alcançou mais de cinco mil 
pessoas/empresas associa-
das. Assim, eventos como 
o “Dia do Pescado”, em 
São Miguel Pereira, e pro-
moções realizadas no Mer-
cado de Peixe São Pedro, 
com descontos entre 10% e 
40%, tiveram grande reper-
cussão local.

“Peixarias do centro do 
Rio também venderam 
muito, algumas até triplica-
ram as vendas com as recei-
tas fornecidas junto com os 
produtos”, diz Edineia. A 
doação de duas toneladas 

de pescado em comunida-
des carentes também teve 
destaque nas ações do Sa-
perj.

O balanço também foi 
positivo para o estado do 
Pará, que participou pela 
primeira vez da campanha. 
Segundo Maurício Freitas 
Brandão, da Associação Pa-
ragominense de Aquiculto-
res (APA) e conselheiro da 
Pesca e Aquicultura do Pa-
rá, somente nos primeiros 
dias, foram comercializadas 
30 toneladas de pescado, 
sendo 12 toneladas de Tam-
baqui, uma das espécies de 
peixe que faz parte do car-
dápio da comunidade local.

“No município de Pa-
ragominas, que responde 
por 40% da piscicultura 
do estado, tivemos uma 
participação expressiva de 
restaurantes, bares, peixa-
rias e supermercados”, diz 
Brandão. A APA também 
contou com o apoio da pre-
feitura, do Sebrae, do Senar 
e da Secretaria Municipal de 
Agricultura para engajar o 
maior número de pessoas.

Com esta mobilização, 
ele acredita que as pessoas 
passarão a consumir mais 
peixe, um alimento saudável 
e acessível. Atualmente, o 
consumo per capita/ano é 
de 52 kg no estado paraense 
e dos cerca de 40 produto-
res de pesca do município 
de Paragominas, dez vivem 
da aquicultura.

Arquivo/ABr
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Conversa com Investidor: Focus Energia (POWE3)
Por Hugo  
Queiroz, diretor  
do TC Matrix

A Focus Ener-
gia concluiu seu 
IPO em fevereiro 

deste ano, movimentando 
R$ 765 milhões na oferta 
primária e R$ 123 milhões 
na oferta secundária. Atu-
ando no segmento de ge-
ração de energia renovável 
e comercialização de en-
ergia, a companhia encer-
rou o segundo trimestre de 
2021 comercializando um 
montante de 1.624 (GWh) 
de energia e uma receita 
operacional líquida de R$ 
312,6 milhões. O Ebitda foi 
de R$ 26,7 milhões, repre-
sentando uma margem de 
8,5%. O lucro bruto antes 
do MTM (mark to market 

/ marcação a mercado) foi 
de R$ 21,8 milhões. Con-
siderando o resultado do 
MTM, R$ 16,1 milhões, o 
lucro bruto foi de R$ 37,9 
milhões (margem bruta de 
12,1%).

No momento, seu princi-
pal projeto é o Futura 1, um 
grande projeto de explora-
ção de energia solar local-
izado em Juazeiro (BA), que 
será composto por um total 
de 45 parques solares. Com 
Capex de R$ 2,74 bilhões e 
capacidade instalada de 671 
MW, sua entrada em op-
eração (COD) está prevista 
para abril de 2022.

Neste Conversa com In-
vestidor, Alexandre Mafra, 
CFO e IRO, e Henrique 
Cassoti, VP de Risco e 
Regulamentação da Focus 

Energia, conversam com 
Hugo Queiroz, diretor do 
TC Matrix.

Qual é o ramp-up de 
um projeto de fazenda 
solar? Quanto tempo leva 
para que ele esteja pro-
duzindo em capacidade 
total?

O tempo médio depende 
muito do tamanho do pro-
jeto. Para o nosso projeto, 
o Projeto Futura 1, estima-
mos o início do COD para 
abr/2022 e finalização em 
set/22. Com a energização 
de todas as 22 UFVs, a ca-
pacidade instalada total será 
de 671MW.

Como a empresa faz a 
gestão da comercializa-
ção do projeto no ACL? 

Quais pontos observa 
para tomar a decisão de 
comercializar naquele in-
tervalo?

Na comercializadora, 
gostamos de enfatizar 3 
pilares que demonstram a 
nossa qualidade em operar 
nesse segmento:

– possuímos uma robus-
ta política de crédito;

– temos uma forte gestão 
de risco, com acompanha-
mento diário do nosso time 
de análise de crédito e risco;

– contamos com um time 
comercial muito forte, o 
que nos permite realizar op-
erações de forma eficiente.

Esses três pilares 
mostram a nossa qualidade 
em fazer operações com 
diversos nichos do setor, 
com segurança e, principal-

mente, com a capacidade de 
controle de gestão de risco, 
nos permitindo sempre 
manter um nível baixo de 
exposição para operarmos 
com tranquilidade.

Especificamente para o 
Futura, temos uma estratégia 
de comercialização em que 
focamos em contratos de LP 
por volta de 60% a 70% da 
energia para garantirmos a 
adequada financiabilidade de 
longo prazo do projeto. Com 
relação ao restante, focare-
mos em contratos de curto e 
médio prazo de forma a cap-
turar o melhor retorno para 
o projeto dentro das nossas 
políticas de risco.

Qual é a TIR média de 
um bom projeto de fa-
zenda solar, em quanto 

tempo se espera a desa-
lavancagem do projeto 
e o pagamento de divi-
dendos para os sócios do 
projeto? Gostaria de en-
tender quais são os prin-
cipais custos operaciona-
is e entender a dinâmica 
da margem Ebitda no 
tempo devido à estrutura 
de custos e despesas.

Não damos guidance so-
bre a TIR dos nossos pro-
jetos. Os principais custos 
operacionais são o custo de 
transmissão, O&M do ativo 
e outros custos e despesas 
administrativas em ordem 
de relevância. Esses custos 
representam por volta de 
15-18% das receitas líqui-
das.

Organização: Jorge Priori

Empresas de saneamento não devem sofrer impactos imediatos 
Fitch: Situação hídrica não deve ser relevante no faturamento destas companhias 

A crise hídrica no 
Brasil terá reflexos 
em diversos seg-

mentos da sociedade. Mas 
os ratings das empresas bra-
sileiras de saneamento bási-
co avaliadas pela agência de 
classificação de risco Fitch 
não devem ser alterados, ao 
menos a curto prazo.

No relatório sobre o te-
ma divulgado nesta sexta-
feira, a agência estima que 
não haverá impacto rele-
vante no volume total fatu-
rado destas companhias em 
2021 e 2022, assumindo um 
nível de chuvas, nos próxi-
mos meses, em linha com a 
média histórica. A agência. 
O desempenho das empre-
sas de saneamento, segundo 
as projeções do cenário-ba-

se da Fitch, sustenta as clas-
sificações das companhias 
analisadas.

As condições atuais de 
captação e reservação va-
riam entre as empresas, e 
são mais desafiadoras para a 
Companhia de Saneamento 
do Paraná (Sanepar) e para 
a Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp). O Estado 
do Paraná tem registrado 
baixos índices pluviomé-
tricos desde 2020, mas as 
ações da Sanepar para ge-
renciar os níveis dos prin-
cipais reservatórios, os in-
vestimentos em segurança 
hídrica, os rodízios no abas-
tecimento e as campanhas 
para o consumo racional de 
água têm mitigado os im-

pactos no perfil financeiro 
da companhia.

De acordo com as pro-
jeções da Fitch, a expec-
tativa é de redução de 1% 
no volume total faturado 
em 2021 e crescimento de 
12% no Ebitda em relação 
ao ano anterior, suportado 
principalmente pelos rea-
justes de tarifa. O nível dos 
reservatórios que abaste-
cem a região metropolitana 
de Curitiba, principal área 
de atuação da Sanepar, atin-
giu 50% em 17 de setem-
bro, acima dos 30% regis-
trados ao final de setembro 
de 2020.

Sabesp

Para a Sabesp, o nível 

atual de reserva hídrica do 
seu principal reservatório 
(Cantareira), em 34%, é o 
mais baixo dos últimos cin-
co anos para o mês de se-
tembro. No entanto, os in-
vestimentos realizados para 
ampliar a captação de água 
e a interligação entre os sis-
temas produtores reduzi-
ram a dependência do Can-
tareira para cerca de 35% 
(de 50%, historicamente) 
no abastecimento da região 
metropolitana de São Paulo. 
Esta condição mitiga os ris-
cos de restrição no abaste-
cimento em um cenário de 
pluviometria, nos próximos 
meses, em linha com a mé-
dia histórica.

Durante a última crise hí-
drica enfrentada pela com-

panhia (2014-2015), o Ebi-
tda de 2015 – ano em que 
a crise atingiu o ápice – foi 
18% inferior ao reportado 
em 2013, antes da crise. Es-
ta redução do Ebitda seria 
aceitável para a classificação 
atual da Sabesp, caso volte a 
ocorrer, considerando a ex-
pectativa de que a empresa 
retomará gradualmente, nos 
próximos anos, o desempe-
nho registrado historica-
mente.

Empresas privadas

Segundo a Fitch, para as 
demais companhias, a con-
dição hídrica atual é, em 
geral, satisfatória para o 
abastecimento de água nos 
próximos trimestres, con-

siderando, neste período, 
níveis de chuva dentro dos 
patamares históricos.

As empresas privadas se 
favorecem de maior diver-
sificação geográfica de suas 
atividades, e a Fitch não es-
tima restrição significativa 
no abastecimento de suas 
principais operações. As 
empresas públicas seguem 
com o desafio de aumentar 
os investimentos, princi-
palmente para a ampliação 
dos serviços de coleta e 
tratamento de esgoto pa-
ra cumprimento das metas 
regulatórias, combinado ao 
contínuo fortalecimento da 
segurança hídrica, de forma 
a gerenciar uma eventual 
restrição nas condições de 
distribuição de água.

Investimento direto da China no exterior cai 4,3% em oito meses

O investimento di-
reto no exterior 
(ODI, na sigla 

em inglês) não financeiro 
da China atingiu 459,71 bi-
lhões de iuanes nos primei-
ros oito meses do ano, uma 
queda anual de 4,3%, de 
acordo com os dados ofi-
ciais. Em termos de dólares 
norte-americanos, o ODI 
no período aumentou 3,7% 
em termos anuais, para US$ 
71,02 bilhões, informou o 
Ministério do Comércio.

No período de janeiro a 
agosto, o investimento dire-

to não financeiro em países 
ao longo do Cinturão e Ro-
ta subiu anualmente 9,2%, 
para US$ 12,89 bilhões, 
respondendo por 18,1% do 
total de ODI não financei-
ro, mostraram os dados da 
pasta.

Os investimentos no ex-
terior em vários campos 
continuam a crescer du-
rante o mesmo período. O 
investimento no atacado 
e varejo aumentou anu-
almente 13,5% para US$ 
11,42 bilhões, enquanto o 
investimento em serviços 

relacionados à transmissão 
de informações, software e 
tecnologia da informação 
saltou 33,2%, para US$ 5,4 
bilhões. Segundo a pasta, 
o ODI não financeiro das 
empresas locais do país su-
biu 11,9% na base anual, re-
presentando 77,6% do total 
de ODI não financeiro no 
período.

Investimento estrangeiro

Já o investimento estran-
geiro direto (IED) em uso 
real na parte continental da 

China aumentou 22,3% ano 
a ano de janeiro a agosto, 
para 758,05 bilhões de iua-
nes (US$ 113,78 bilhões), 
anunciou o Ministério do 
Comércio (MOC). O inves-
timento estrangeiro na in-
dústria de serviços chegou 
a 599,33 bilhões de iuanes 
durante o período, um au-
mento anual de 25,8%, com 
o investimento estrangei-
ro no setor de serviços de 
alta tecnologia crescendo 
35,2%.

Os investimentos dos 
países do Cinturão e Rota 

aumentaram 37,6%, e os da 
Associação das Nações do 
Sudeste Asiático aumenta-
ram 36,8%. O investimento 
estrangeiro usado pelas re-
giões leste, central e oeste 
da China aumentou 23%, 
30,1% e 1,6%, respectiva-
mente.

A porta-voz do MOC, 
Shu Jueting, disse que as 
empresas com investimento 
estrangeiro desempenha-
ram um papel único e signi-
ficativo no novo paradigma 
de desenvolvimento da Chi-
na. Ao investirem no país, 

as empresas com capital es-
trangeiro trouxeram tecno-
logia avançada, experiência 
gerencial e uma rede de ma-
rketing global, acrescentou.

Segundo a agência Xi-
nhua, o país prometeu im-
pulsionar a abertura de alto 
nível, ampliar o acesso ao 
mercado, pressionar pela 
implementação antecipa-
da da Parceria Econômica 
Regional Abrangente e par-
ticipar ativamente da cons-
trução de regras de investi-
mento internacional de alto 
padrão.
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SMARTCOAT – SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/ME nº: 09.122.486/0001-05 - NIRE: 33.3.0032943-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE 
SETEMBRO DE 2021. 1. Data, Hora e Local: Realizada aos 03 dias do mês de 
setembro de 2021, às 10:00 horas, de modo exclusivamente digital, considerando-
se, portanto, realizada na sede social da Smartcoat – Serviços em Revestimentos 
S.A. (“Companhia”), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Geremário 
Dantas, 1.400, loja 250, parte, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401.  
2. Convocação: O edital de primeira convocação foi publicado, na forma do art. 
124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), (i) no Diário Oficial 
do Estado do Rio de Janeiro, nas edições dos dias 26, 27 e 30 de agosto de 2021, 
nas páginas 04, 05 e 02, respectivamente; e (ii) no jornal Monitor Mercantil, nas 
edições dos dias 26, 27 e 28, 29 e 30 de agosto de 2021, nas páginas 08, 05 e 06, 
respectivamente. 3. Presença: Estavam presentes os acionistas representando a 
maioria do capital social votante da Companhia, conforme lista de presença, anexa 
à presente ata nos termos do Anexo I. 4. Mesa: Presidente: Sr. Felipe Demori 
Claudino; Secretário: Sr. César Folly Máximo Júnior. 5. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre (i) a 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) a Eventual subscrição de sobras de ações não 
subscritas, pelos acionistas que manifestaram interesse na reserva de sobras no 
boletim de subscrição; (iii) a 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) a Consolidação do Estatuto Social da 
Companhia. 6. Deliberações: 6.1. Foi verificado o decurso do prazo de direito de 
preferência de 30 (trinta) dias, previsto no artigo 171, §4º, Lei das S.A., iniciado 
com a publicação da ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia 
realizada em 15 de julho de 2021, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, na 
edição do dia 28 de julho de 2021, na página 14; e (ii) no jornal Monitor Mercantil, 
na edição do dia 28 de julho de 2021, na página 05. Não houve manifestação de 
interesse pelos acionistas minoritários quanto ao exercício do direito de preferência 
para a subscrição do aumento de capital dentro do prazo acima mencionado. 
6.2. Ato contínuo, foi recebido o boletim de subscrição das sobras de ações não 
subscritas no prazo do direito de preferência, conforme o boletim de subscrição 
disposto no Anexo II. As novas ações emitidas foram integralizadas com créditos 
detidos contra a Companhia, no valor do preço de emissão das ações, oriundos do 
“Contrato Particular de Mútuo Financeiro”, celebrado em 18 de setembro de 2017, 
entre a Priner Serviços Industriais S.A. e a Companhia (“Mútuo”). 6.3. Aprovar a 
homologação total do Aumento de Capital da Companhia deliberado em Assembleia 
Geral Extraordinária do dia 15 de julho de 2021, tendo em vista o exercício do direito 
de subscrição da totalidade das sobras de ações não subscritas anteriormente, 
com preço de emissão total de R$ 8.335.000,00 (oito milhões, trezentos e trinta e 
cinco mil reais), já integralizados com a capitalização do crédito oriundo do Mútuo. 
Do preço de emissão das ações ora subscritas, R$ 1.667.000,00 (um milhão, 
seiscentos e sessenta e sete mil reais) serão destinados ao capital social e o saldo 
restante será destinado à reserva de capital, nos termos do Art. 182, parágrafo 
primeiro, alínea “a” da Lei das S.A., passando o capital social da Companhia a ser 
de R$26.610.488,21 (vinte e seis milhões, seiscentos e dez mil, quatrocentos e 
oitenta e oito reais e vinte e um centavos). O artigo 5º, caput, do  Estatuto Social da 
Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital 
social da Companhia é de R$ 26.610.488,21 (vinte e seis milhões, seiscentos e 
dez mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos), dividido em 
1.001.270.025.000 (um trilhão, um bilhão, duzentas e setenta milhões e vinte e 
cinco mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 189.173.283.390 
(cento e oitenta e nove bilhões, cento e setenta e três milhões, duzentas e oitenta 
e três mil, trezentas e noventa) ações preferenciais, classe A, nominativas e sem 
valor nominal, 111.207.724.110 (cento e onze bilhões, duzentas e sete milhões, 
setecentas e vinte e quatro mil, cento e dez) ações preferenciais, classe B, 
nominativas e sem valor nominal, e 33.375.667.500 (trinta e três bilhões, trezentas 
e setenta e cinco milhões, seiscentas e sessenta e sete mil e quinhentas) ações 
preferenciais, classe C, nominativas e sem valor nominal, com as características 
descritas abaixo.” 6.4. Aprovar, a consolidação do Estatuto Social da Companhia 
de forma a refletir as alterações acima indicadas, conforme o Anexo III a esta ata.  
7. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais 
havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à 
lavratura da presente ata, em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do 
artigo 130, § 1º. Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2021. Felipe Demori Claudino 
- Presidente. César Folly Máximo Júnior - Secretário. Jucerja nº 4455691, em 
16/09/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

YENI PARTICIPAÇÕES, GESTÃO E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/ME nº 41.383.756/0001-44 - NIRE 33.3.0033738-5 

Ata de AGE em 17/08/2021. 1. Data, Hora e Local: No dia 17/08/21, às 9h, 
na sede da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1804, Centro/RJ. 2. Pre-
sença: Acionista representando a totalidade do capital social da Cia., con-
forme evidenciado no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia. 
3. Convocação e Publicações: Dispensada a convocação prévia consoante 
o disposto no Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das 
S.A.”), em razão da presença de acionista representando a totalidade do 
capital social da Cia. 4. Mesa: Presidente: Marcelo Duarte; Secretária: Mary 
Chaves Tenório. 5. Ordem do Dia: Discutir e deliberar a respeito da emis-
são privada de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 
quirografária e série única. 6. Deliberação Tomada: Instalada a assembleia, 
a acionista aprovou, sem quaisquer ressalvas ou restrições a emissão priva-
da, pela Cia., de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espé-
cie quirografária e em série única, com as seguintes características básicas: 
a) destinação dos recursos: os recursos obtidos por meio da emissão serão 
destinados ao custeio das atividades da emissora e investimento em suas 
subsidiárias; b) valor total da emissão: R$1.500.000,00; c) quantidade de 
debêntures e número de séries: 150 debêntures, em série única; d) valor 
nominal unitário: R$10.000,00; e) data base da emissão: 17.08.21; f) data de 
vencimento: 17.08.26; g) forma e tipo: nominativas, escriturais, sem emis-
são de cautelas ou certificados, não conversíveis; h) formas de subscrição e 
pagamento: as debêntures serão subscritas de forma privada pela Frekans 
Participações S.A. até a data de vencimento, e são integralizadas nesta 
data, sendo certo que as debêntures que não forem subscritas pelo deben-
turista até a data de vencimento serão canceladas; (i) espécie: as debêntu-
res serão da espécie quirografária; (j) remuneração das debêntures: as de-
bêntures não farão jus a remuneração; (k) preço de subscrição: as debêntu-
res serão subscritas pelo seu valor nominal unitário; (l) local de pagamento: 
os pagamentos a que o debenturista fizer jus serão efetuados por meio de 
TED ou qualquer outra forma de transferência eletrônica de recursos auto-
rizada pelo BACEN, para a conta corrente informada pelo debenturista; (m) 
prorrogação de prazos: considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes 
ao pagamento de qualquer obrigação até o primeiro dia útil subsequente, 
sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos; (n) publicidade: todos 
os atos e decisões decorrentes da emissão que, de qualquer forma, vierem 
a envolver interesses do debenturista, deverão ser obrigatoriamente comu-
nicados na forma de avisos, no DOERJ e na edição regional de jornal de 
grande circulação usualmente utilizado pela Cia. para as suas publicações, 
bem como por meio de notificações ao debenturista; (o) negociação: as de-
bêntures não serão registradas para negociação em sistema organizado. 
A administração da Cia. está autorizada e instruída a prontamente tomar 
todas as providências para firmar, em conformidade com o estatuto social 
da Cia., os documentos e contratos necessários visando a efetiva imple-
mentação e formalização da operação de emissão de debêntures, incluindo 
a escritura de emissão das debêntures, nos termos do Anexo I a esta ata, 
respeitadas as condições básicas aprovadas. As debêntures ora aprova-
das e emitidas são, neste ato, subscritas pela Frekans Participações S.A. 
e integralizadas pelo debenturista nos termos do boletim de subscrição que 
integra a presente ata como Anexo II. Fica autorizada a administração da 
Cia. a tomar todas as medidas e assinar todos os documentos necessários à 
completa implementação das deliberações tratadas nesta assembleia, inclu-
sive representando a Cia. perante repartições públicas para efetivação das 
inscrições e baixas cadastrais necessárias. 7. Encerramento e Lavratura e 
Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar e na ausência de manifestação 
por qualquer dos presentes, foram os trabalhos suspensos para a lavratura 
desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 
RJ, 17/08/21. Mesa: Marcelo Duarte - Presidente; Mary Chaves Tenório 
- Secretária. Acionista Presente: Frekans Participações S.A. - Marcelo 
Duarte e Mary Chaves Tenório. JUCERJA em 15/09/21 sob o nº 4455455. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL DE RATIFICAÇÃO DE FUNDAÇÃO

A Presidente do Sindicato Municipal dos Servidores da Educação do
Município do Rio de Janeiro, entidade sindical representativa da cate-
goria profissional, constituída pelos servidores públicos municipais
pertencentes ao quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educa-
ção – SME, regidos pela Lei Municipal nº 5.623/2013, com base territorial
no município do Rio de Janeiro, nos termos do seu Estatuto, convoca
todos os membros da categoria a participarem da Assembléia Geral a
ser realizada no dia 21 de outubro de 2021 às 09:00hs em primeira
convocação e às 09:30hs em segunda convocação, com qualquer
número de presentes, na Quinta da Boa Vista, com acesso pela Av.
Rotary Internacional, S/N, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.941-
060, a fim de deliberar e discutir a seguinte ordem do dia: 1) ratificação
da fundação desta entidade; 2) ratificação do estatuto social, eleições
e demais atos já praticados. Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2021.

Marluce Miranda Silva de Menezes
Diretora de Comunicação

CVM quer dispensar registro para investidor não residente

A Comissão de Va-
lores Mobiliários 
(CVM) colocou 

em audiência pública es-
ta semana uma proposta 
de alteração da Resolução 
CVM 13, que reúne as re-
gras sobre o registro, as 
operações e a divulgação 
de informações do in-
vestidor não residente no 
país. A autarquia propõe 
que o investidor não resi-
dente pessoa natural atue 
no mercado brasileiro sem 
precisar se submeter a um 
procedimento de registro 
perante a autarquia.

Como contrapartida, o 
seu representante no Bra-
sil deverá, antes do início 
de suas operações, enviar 
informações padroniza-
das sobre o investidor, por 
meio de sistema eletrô-
nico disponibilizado pela 
CVM ou por entidade ad-
ministradora de mercado 
organizado. No mesmo 
sentido, a autarquia sugere 
eliminar a necessidade do 
representante do investi-
dor não residente pessoa 
natural enviar informa-
ções periódicas sobre o 
cliente à CVM.

Simplificar

“A proposta segue a linha 
de outras inciativas recen-
tes, no sentido de facilitar 
o ingresso do investidor 
não residente no Brasil, por 
meio da simplificação das 
regras e da diminuição do 
custo de observância re-
gulatória para um patamar 
mais adequado”, explica 
Marcelo Barbosa, presiden-
te da CVM.

“A proposta da CVM 
não implica na opacidade 
das operações desse in-
vestidor no mercado bra-

sileiro, haja vista que seu 
representante, o interme-
diário de suas operações 
no Brasil e o administra-
dor do mercado organiza-
do deterão um conjunto 
de informações que per-
mitirão ao regulador atu-
ar caso seja necessário”, 
acrescenta Daniel Maeda, 
Superintendente de Super-
visão de Investidores Ins-
titucionais (SIN) da CVM.

Sugestões e comentá-
rios devem ser encami-
nhados até 15 de outubro 
para o e-mail audpublicaS-
DM0621@cvm.gov.br.

Oportunidades e desafios 
para empresas brasileiras

O Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (IN-
PI), o Consulado Geral dos 
Estados Unidos no Recife, 
o Escritório Americano de 
Patentes e Marcas (USPTO) 
e a Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) pro-
movem, no próximo dia 22 
de setembro, às 14h, o se-
minário on-line “Protocolo 
de Madri e marcas globais: 
oportunidades e desafios 
para empresas brasileiras”. 

O Protocolo de Madrid 
é um tratado internacional 
para registro de marcas as-
sinado em 1991, vigorando 
a partir de 1998. Segundo 
esse acordo, uma empresa 
não precisa mais registrar 
sua marca em cada um dos 

países para onde exporta. 
O evento é gratuito e tem 
apoio da Agência Brasi-
leira de Promoção de Ex-
portações e Investimentos 
(Apex-Brasil) e do Porto 
Digital.

O seminário é voltado pa-
ra empresas com interesse 
no mercado internacional, 
o seminário vai apresentar 
as formas de se proteger a 
marca em vários países por 
meio do Protocolo de Ma-
dri, com mais agilidade, me-
nor custo e apenas um pe-
dido de registro.

O link para inscrição 
no evento é https://docs.
g oog le.com/for ms/d/
e/1FAIpQLSc-jY10Bo-
FEPUjVRBPkbkkWfEF_

Retomada do terminal de  
Regaseificação de GNL no Ceará 

A Petrobras publi-
cou, nesta sexta-
feira, a convocação 

para o processo de acesso 
excepcional ao Terminal de 
Regaseificação de Gás Na-
tural Liquefeito de Pecém, 
no Ceará (TR-Pecém), e su-
as instalações associadas.

Desde março que o Cea-
rá está sem o navio de rega-
seificação que abastecia as 
térmicas à gás para geração 
de energia. Durante audi-
ência, na Câmara Federal, 
no último dia 14, o presi-
dente da Petrobras, general 
Joaquim Silva e Luna, pro-
meteu a retomada da opera-
ção para outubro.

O processo visa dar 
cumprimento à determina-
ção da Câmara de Regras 
Excepcionais para Gestão 
Hidroenergética (CREG) 
e que a Petrobras possi-
bilite o acesso imediato e 
simplificado ao TR-Pecém 
ao agente que comprovar 
expertise e der início à 
operação em menor prazo, 
sendo tal requisito verifi-
cado através da compro-
vação de disponibilidade 
de FSRU (navio regasei-
ficador) para atracação ao 
terminal.

Segundo a estatal, o mo-
delo contratual proposto 
foi concebido em caráter 

excepcional, no contexto 
da situação de crise hídri-
ca no país, para atendi-
mento da determinação da 
CREG.

Terminal 

O TR-Pecém está locali-
zado no Píer 2 do Porto do 
Pecém, em São Gonçalo do 
Amarante-CE. A vazão má-
xima de regaseificação do 
TR-Pecém é de 7 milhões 
m³/d (@ 1 atm e 20°C). 
O gasoduto integrante do 
terminal possui 19,1 km 
de extensão e 20 polegadas 
de diâmetro, interligando 
o TR-Pecém ao gasoduto 

Guamaré-Fortaleza.
A petroleira também 

informou que o processo 
de arrendamento do Ter-
minal de Regaseificação de 
GNL da Bahia (TR-BA) 
e instalações associadas 
encontra-se na etapa final, 
aguardando o término do 
prazo de recursos, ten-
do a empresa Excelerate 
Energy Comercializadora 
de Gás Natural Ltda. (Ex-
celerate) sido declarada a 
vencedora da licitação. 

Para mais informações 
acesse https://petrobras.
com.br/pt/canais-de-ne-
gocios/leilao/acesso-trpe-
cem.htm.

ANS realiza diligência  
na Prevent Senior

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
informou que três servidoras 
de sua Diretoria de Fiscaliza-
ção (Difis) realizaram, nes-
ta sexta-feira, uma diligência 
na operadora Prevent Senior, 
no endereço da Avenida Bri-
gadeiro Luis Antonio, 3.521, 
na capital paulista.

A diligência teve início 
às 10h30 e estendeu-se 
até às 14h30. Nesse pe-
ríodo, foram solicitados 
esclarecimentos a respei-
to das denúncias sobre 
cerceamento ao exercício 

da atividade médica aos 
prestadores vinculados à 
rede própria da operado-
ra, e sobre a assinatura de 
termo de consentimento, 
pelos beneficiários atendi-
dos na rede própria, para 
a prescrição do chamado 
“Kit Covid”. 

As servidoras coletaram 
documentação no local, pa-
ra a instrução de processo 
que tramita na ANS, e con-
cederam prazo de 5 (cinco) 
dias úteis para a apresenta-
ção de documentação com-
plementar.
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