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OIT: mais 
de 4 bilhões 
sem acesso a 
proteção social

Apesar da expansão sem prece-
dentes da proteção social durante 
a crise deflagrada pela Covid-19, 
mais de 4 bilhões de pessoas em 
todo o mundo permanecem to-
talmente desprotegidas, afirma 
novo relatório da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). 
O estudo constata que a resposta 
à pandemia foi desigual e insufi-
ciente, o que aprofundou a dis-
tância entre os países com altos 
e baixos níveis de renda e falhou 
em oferecer a proteção social tão 
necessária que todas as pessoas 
merecem.

A proteção social inclui o aces-
so à assistência médica e à segu-
rança de renda, particularmente 
em casos de velhice, desemprego, 
doença, invalidez, acidente de tra-
balho, maternidade ou perda da 
principal pessoa responsável pela 
renda, bem como para famílias 
com crianças.

Intitulado “Relatório Mundial 
sobre Proteção Social 2020-22: A 
proteção social numa encruzilha-
da – em busca de um futuro me-
lhor”, o estudo identifica déficits 
em matéria de proteção social e 
apresenta recomendações políti-
cas essenciais, especialmente com 
relação aos objetivos da Agenda 
2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável.

Atualmente, apenas 47% da 
população mundial está efetiva-
mente coberta por, ao menos, um 
benefício de proteção social, ao 
passo que 4,1 bilhões (53%) não 
são protegidas por qualquer se-
gurança de renda de seu sistema 
nacional de proteção social.

EUA, China e clima afetam 
desempenho do agronegócio
PIB tem pequena queda com setores agrícola e industrial

O fraco desempenho da 
economia brasileira no 
segundo trimestre de 

2021, com queda de 0,1%, foi pu-
xado pelo resultado da agropecu-
ária, que caiu 2,8%, e da indústria, 
que recuou 0,2%. Para Leonardo 
Trevisan, economista e professor 
da ESPM SP, o real desvaloriza-
do em relação ao dólar hoje tem 
menor peso quando comparado a 
uma conjuntura econômica mais 
negativa para o setor agrícola.

Trevisan destaca dois pontos 
que afetam as vendas brasileiras: o 
deslocamento das compras chine-
sas para os Estados Unidos e as 
condições climáticas adversas no 
Brasil.

“Apesar dos confrontos aparen-
tes entre China e Estados Unidos, 
os chineses têm comprado mais 
do agronegócio americano do que 
do brasileiro”, diz Trevisan. “Isso 
tem grande impacto entre os pro-
dutores de soja e milho – produ-
tos nos quais os Estados Unidos 
são competidores. Além disso, a 
China está desacelerando, o que 
diminui a demanda por produtos 
do setor.”

A safra brasileira de grãos, ce-

Relator mantém estabilidade de servidores

O relator da reforma ad-
ministrativa, deputado 
Arthur Oliveira Maia 

(DEM-BA), apresentou substitu-
tivo em que mantém a estabilida-
de de servidores públicos, admite 
o desligamento de servidores es-
táveis que ocupam cargos obso-
letos, exclui a possibilidade de 
vínculo de experiência como eta-
pa de concursos públicos e acaba 
com vantagens para detentores de 
mandatos eletivos e ocupantes de 
outros cargos.

A proposta (PEC 32/20) de-
ve ser votada entre 14 e 16 de 
setembro na comissão especial, 
adianta a Agência Câmara. O 
texto do relator também asse-
gura a preservação de direitos 
de servidores admitidos antes 
da publicação da futura emenda 
constitucional.

No caso de redução de jornada, 
com respectiva redução de salário, 
os servidores e empregados públi-
cos admitidos até a data de publi-
cação da emenda poderão optar 
pela jornada reduzida ou pela jor-

nada máxima estabelecida para o 
cargo ou emprego.

Das 45 emendas apresentadas 
à proposta na comissão especial, 
o relator acolheu totalmente 7 
e parcialmente 20. O deputado 
alerta que, se o texto original do 
Poder Executivo fosse aprovado, 
a administração pública brasileira 
recomeçaria do zero, e os servido-
res atuais “teriam o mesmo desti-
no dos dinossauros”. Segundo ele, 
“o resultado concreto seria a co-
locação de todos os atuais servi-
dores em um regime em extinção, 
como se nenhuma contribuição 
mais pudessem dar para o futuro 
da administração pública”.

O relator apoiou a manuten-
ção da estabilidade de servidores 
públicos por entender que o ins-
trumento defende os cidadãos. 
“O mecanismo inibe e atrapalha 
o mau uso dos recursos públicos, 
na medida em que evita manipula-
ções e serve de obstáculo ao mau 
comportamento de gestores ainda 
impregnados da tradição patrimo-
nialista”, argumentou. Na propos-

ta original do Poder Executivo, 
apenas as carreiras típicas de Es-
tado manteriam a estabilidade.

As novas regras vão ser apli-
cadas a detentores de mandatos 
eletivos, membros dos tribunais 
e conselhos de Contas, ocupan-
tes de cargos e titulares de em-
pregos ou de funções públicas da 
administração direta e indireta da 
União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios, assim 
como aos dirigentes dos órgãos e 
das entidades integrantes da res-
pectiva estrutura.

O relator explicou por que não 
incluiu membros do Judiciário ao 
acolher a chamada emenda an-
tiprivilégio. “Ontem recebemos 
aqui parecer da Casa informando 
que a emenda era inconstitucional 
por abranger outros Poderes. To-
mei a seguinte deliberação: man-
tive a presença de nós deputados. 
Não me sinto à vontade de fazer a 
reforma sem incluir os parlamen-
tares. Mas em relação aos outros 
Poderes, remeto a decisão para o 
plenário da comissão”, disse.

reais e leguminosas deve totalizar 
256,1 milhões de toneladas este 
ano, segundo a última estimativa 
do IBGE. Apesar de se manter 
em nível recorde, é o quarto mês 
seguido de redução na estimativa.

O cenário de estiagem prolonga-
da e as fortes ondas de frio que atin-
giram as regiões Sul e Centro-Oeste 
do Brasil não ajudaram os produ-
tores do agronegócio. “O cenário 
é bastante complexo e deve conti-
nuar a influenciar negativamente os 
resultados do agro nos próximos 
trimestres”, afirma Trevisan.

Segundo a coordenadora de 

Contas Nacionais do IBGE, Rebe-
ca Palis, a “agropecuária depende 
muito dos produtos que estão em 
safra. A gente entrou agora forte 
com a safra do café, mas ele está 
no ano da bianualidade negativa, 
então, como no primeiro trimes-
tre não tem safra de café, puxou 
bastante para baixo. Tem efeito da 
estiagem no milho também, mas 
a soja está com safra recorde. A 
agropecuária como um todo está 
sofrendo com o problema climá-
tico sim, isso vai afetar a taxa do 
ano, mas não influenciou tanto na 
comparação trimestral”. Página 3

CPI no Rio 
vai investigar 
R$ 1 bi em 
gratificações

A deputada estadual Alana 
Passos (PSL) conseguiu reunir 
as 24 assinaturas necessárias pa-
ra a abertura de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
na Assembleia Legislativa do Rio 
(Alerj) para investigar a concessão 
de gratificações de encargos espe-
ciais (GEEs) pelo governo.

Segundo a deputada, são bônus 
que engordam os salários de servi-
dores, “principalmente dos apadri-
nhados de políticos”. Em 2020, o 
Governo Cláudio Castro desem-
bolsou mais de R$ 1 bilhão com as 
gratificações. Em 2021, o acrésci-
mo para cargos de comissionados 
já passa de R$ 500 milhões.

“É preciso abrir a caixa-preta 
da farra dessas gratificações. Não 
somos contra a valorização de 
servidores, mas é preciso ser jus-
to e não usar a bonificação como 
instrumento para obter apoio elei-
toral”, defende Alana Passos.

O Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE) determinou que a Casa 
Civil retire o sigilo de processos 
sobre a concessão de gratificações 
de encargos especiais.

Suspensa alta 
de 24,5% na 
conta de água 
em Manaus

A justiça suspendeu o reajuste 
de 24,52% que a concessionária 
Águas de Manaus chegou a im-
plementar nas tarifas. O desem-
bargador Elci Simões, atendendo 
a recurso da prefeitura da capital 
amazonense, reformou decisão da 
primeira instância que autorizara 
o aumento.

Ao longo de todo o primeiro 
semestre, o prefeito de Manaus, 
David Almeida, tentou impedir o 
aumento, por considerar que os 
efeitos ocasionariam uma retração 
econômica, impactando demasia-
damente o orçamento doméstico 
das famílias, principalmente aque-
las com menor poder aquisitivo, 
como também sobre as demais 
atividades produtivas e comerciais 
do município.

A concessionária privada ale-
ga que o reajuste visa ao reequi-
líbrio econômico e financeiro do 
contrato. Acrescenta que está am-
pliando o alcance da tarifa social, 
que concede desconto de 50% nas 
contas.
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Buscando horizontes pela  
construção de uma Nação

Planejamento financeiro 
das empresas e sócios

MBL convoca manifestação dia  
12 por impeachment de Bolsonaro

Por Ranulfo Vidigal

Enquanto parte da elite di-
rigente se digladia nestes 
dias que antecedem a data 

de 7 de setembro, que comemora 
nossa Independência, os jovens 
brasileiros, após anos de estudo 
superior, não conseguem obter va-
gas formais compatíveis com sua 
especialização, e, por outro lado, 
famílias pobres não conseguem 
sequer dispor de recursos monetá-
rios para pagar o caríssimo preço 
de uma cesta básica dos produtos 
de primeira necessidade.

O cineasta Silvio Tendler re-
centemente nos brindou com a 
película intitulada A Bolsa ou a 
Vida mostrando que a pandemia 
escancarou nossas mazelas de um 
modelo político-econômico que 
se anuncia incapaz de atender à 
coletividade brasileira, mas traz 
desigualdade crescente, florestas 
atingidas, biodiversidade atacada e 
impossibilidade de garantir condi-

ções mínimas de bem-estar para a 
maioria da população.

A pandemia atuou como indi-
cador das fraquezas de um sistema 
anárquico. Vieram à tona as vulne-
rabilidades intrínsecas à fragmen-
tação dos territórios dentro de 
nosso rico Brasil. Desindustriali-
zação, precariedade, desemprego, 
medo do futuro e alta fragilidade 
e baixa solidez do sistema político 
liberal é que se apresenta.

A tendência à estagnação se 
enraíza em nossa economia, e a 
mobilidade social torna-se quase 
impossível. De modo tal, que um 
indivíduo que nasce pobre somen-
te pode ser arrancado dessa con-
dição caso se torne um excelente 
jogador de futebol, para migrar 
para o exterior, um ator famoso, 
um cantor popular ou um político 
disposto a “vestir” a camisa do res-
pectivo “patrocinador” de ocasião.

A filosofia nos ensina que nós, 
seres humanos, fazemos livremente 
nossa história, embora sob condições 

que não são livremente decididas por 
nós. O pessimismo da razão precisa 
se metamorfosear no otimismo da 
ação para superar a restrição externa 
de divisas, a informalidade, a desi-
gualdade de renda, a reprimarização 
da produção interna e a violência ru-
ral e urbana. Superar a procissão dos 
mortos e o vale de lágrimas!

Como mostra a cena final do 
filme de Tendler, ou seja, o que 
interessa à Pindorama é o espírito 
aguerrido de um povo que luta pe-
la construção de uma Nação. Nos 
versos do maranhense Gonçalves 
Dias homenageando os Tamoios:

“Não chores meu filho, pois a 
vida é luta renhida. Viver é lutar, 
a vida é combate que somente os 
fracos abate, mas os fortes só po-
dem exaltar. Valente serás, robus-
to, fagueiro, na guerra e na paz. Se 
o duro combate os fracos abate, 
aos fortes e bravos só pode exal-
tar”. Viva o povo brasileiro!

Ranulfo Vidigal é economista.

Por Kaique  
Santos da Silva

O Brasil está caindo aos 
pedaços: na economia 
ou no cenário político, 

o descalabro é evidente. Enquanto 
tem gente morrendo de fome no 
país, comandante da PM de São 
Paulo ataca STF e Congresso – 
por Bolsonaro.

Enquanto o preço do gás de co-
zinha atinge quase R$ 100, Bolso-
naro bate recorde de gastos com 
cartão corporativo. Esse é o país 
que você quer, leitor?

É possível ouvir por aí a seguin-
te piada: quando estamos no aero-
porto e queremos comprar algo, 
nos chocamos com o preço exor-
bitante. Agora, no Brasil, vivemos 
num eterno saguão de aeroporto. 
O prato feito – PF de Bolsonaro 
– aumentou mais de 20%. O mer-
cado financeiro acaba de elevar a 
projeção de inflação. A culpa é do 
governo: desemprego rolando sol-
to, inflação altíssima, crescimento 
da miséria e aumento no preço dos 
alimentos. Apoiar este governo é 
suicídio!

Segundo matéria do UOL Eco-
nomia, milhares de pessoas cadas-
tradas em aplicativos de transporte 
– Uber e 99 – deixaram de traba-
lhar. O presidente da Associação 

de Motoristas de Aplicativos de 
São Paulo (Amasp), Eduardo Li-
ma de Souza, diz que no início 
de 2020 havia 120 mil motoristas 
cadastrados. Hoje, 90 mil. Motivo: 
não compensa “uberizar” nesse 
Brasil, pois o aumento no preço 
dos combustíveis “come” o que 
seria o lucro do motorista. Resul-
tado: você, trabalhador, não pode-
rá nem ao menos se dar o luxo de 
andar de Uber ou 99. E você sabe 
de quem é a culpa.

Veja bem: segundo Paulo Gue-
des, ministro da Economia, tudo 
se resolve com fé. Ah, bem! Se 
tivesse avisado, eu, como bom 
candomblecista, teria colocado 
minhas oferendas na rua ainda no 
começo do ano e tudo estaria re-
solvido. Aumentaria o PIB em sete 
dias. É o que nos resta: olhar para 
o Céu e pedir a Deus. Enquanto 
isso, Bolsonaro come picanha de 
mais de um salário mínimo. O tra-
balhador brasileiro rala de domin-
go a domingo para colocar comida 
na mesa, enquanto Jair Bolsonaro, 
presidente do País, coloca sigilo no 
cartão corporativo para esconder 
parte da gastança. E é quem você 
paga!

Enquanto a Economia se resol-
ve com fé, a política se faz com 
tanque na Praça dos Três Pode-
res em dia de votação de interesse 

golpista do governo; se faz com 
manifestação com clara intenção 
de golpe, como se anuncia o pró-
ximo dia 7 de setembro. Segundo 
o governador de São Paulo, João 
Doria, os “manifestantes” do dia 
7 poderão estar armados. E com 
infiltração na polícia.

O ponto é: como você, leitor, 
quer ser visto pelas gerações futu-
ras? Alguém que viu a miséria bra-
sileira crescer e nada fez? Alguém 
que viu toda a tragédia acontecer e 
se omitiu? Que pensou que só de 
goleada do Flamengo se manteria 
um país? Não se acovarde diante 
da barbárie!

O MBL (Movimento Brasil Li-
vre) e o VPR (Vem Pra Rua) divul-
garam a data da grande manifes-
tação contra este governo: 12 de 
setembro. O litro da gasolina a R$ 
7, quilo da carne a R$ 50, gás de 
cozinha a R$ 90, energia 52% mais 
cara, 14 milhões de desemprega-
dos e um desastre no combate à 
pandemia! Não deixe Bolsonaro 
assinar a sentença de morte do 
nosso Brasil!

A história será gentil comigo, 
pois pretendo estar no posto 5 de 
Copacabana às 10h para derrubar 
este governo golpista.

Kaique Santos da Silva é aluno da Academia 
MBL.

Por Luciana Gouvêa

De acordo com dados re-
centes do IBGE, mais 
de 90% das empresas 

brasileiras são familiares, só que 
dessas, menos de 30% passam de 
pai para filho e apenas 5% delas 
conseguem chegar aos netos dos 
fundadores. Isso porque a sucessão 
empresarial, ou seja, a passagem do 
bastão do controle e da gestão das 
empresas ainda é tabu no Brasil.

O nosso grande problema é 
a cultura. No Brasil deixamos 
de receber, tanto a educação fi-
nanceira, e aí falta entendimento 
para cuidar dos negócios, do pla-
nejamento econômico e finan-
ceiro das empresas, do sistema 
financeiro mundial, das finanças 
pessoais, quanto também nos fal-
ta a educação em cidadania, que 
favoreceria a formação de cida-
dãos responsáveis, com autono-
mia, conhecedores e aplicadores 
de direitos e deveres.

Para mudar essa realidade e 
aumentar a perpetuidade dos 
negócios brasileiros é preciso, 
então, tratar de planejamento su-
cessório, que tanto pode ser feito 
relativamente à própria empresa, 
quanto também pode ser realiza-
do em relação aos bens dos só-
cios das empresas, servindo para 
os donos dos negócios, ainda em 
vida, definirem a forma de divi-
são do patrimônio da família e a 
imposição de condições aos her-
deiros, inclusive regras para as-
sunção dos negócios da família.

É certo, existem algumas pos-
sibilidades melhores do que dei-
xar os bens (empresas, dinheiro, 
investimentos, imóveis, direitos) 
para serem inventariados e par-
tilhados em processo judicial, 
depois do falecimento dos sócios 
fundadores. Pode ser constituída, 
por exemplo, uma holding fami-
liar para organização dos bens e 
determinação de condições aos 
herdeiros; ou os bens podem ser 
doados ainda em vida; também 
pode ser feito testamento, entre 
outras possibilidades.

Quanto à criação de holding fa-
miliar, onde seriam colocados to-
dos os bens integralizados como 
capital social, as ações e/ou quotas 
dessa holding, que ainda podem 
ser doadas aos herdeiros, a finali-
dade é já distribuir o patrimônio 
(bens imóveis, investimentos, bens 
móveis), na forma como a família 
bem entender, especialmente de 
acordo com o que for definido pe-
los donos do patrimônio, os fun-
dadores da holding familiar.

Ademais, é possível aos funda-
dores da holding familiar distri-

buir as ações entre os herdeiros 
sem perder o poder sobre seu 
patrimônio, doando-as, porque 
poderá ser incluída cláusula de 
garantia de usufruto no contrato 
de doação, dentre outras, valendo 
esclarecer que o usufruto assegu-
ra aos doadores (os fundadores) o 
direito de votar, ser votado e de 
participar dos lucros da socieda-
de, ou seja, o usufruto reserva aos 
fundadores o direito aos rendi-
mentos das ações/quotas doadas; 
direito aos dividendos que a hol-
ding familiar distribuir; direito a 
ter a vontade dos fundadores res-
peitada em eventual votação; etc.

O planejamento sucessório via 
holding familiar também propi-
cia aos fundadores que queiram 
resguardar-se ainda mais, gravar 
a doação das ações/quotas com 
outras cláusulas de restrições, 
evitando assim, a dilapidação do 
patrimônio a curto e médio pra-
zo pelos herdeiros.

Por exemplo, é possível gravar 
cláusulas de inalienabilidade, que 
fazem com que não possam ser 
vendidas as quotas/ações; cláu-
sulas de incomunicabilidade, que 
impedem as quotas/ações doadas 
passarem ao patrimônio dos côn-
juges ou dos parceiros dos herdei-
ros; cláusulas de impenhorabilida-
de, determinando que nenhuma 
dívida dos herdeiros possa afetar 
o patrimônio da holding patri-
monial; além de outras cláusulas 
condicionantes, determinando, 
por exemplo, que tal parcela de 
ações/quotas só estará disponível 
após a maioridade do herdeiro, ou 
dos netos, ou subordinando o re-
cebimento das ações/quotas, à re-
alização de determinada “tarefa”.

Outro ponto importante relati-
vo à criação de uma holding é que 
as condições podem ser alteradas 
futuramente, como proprietário 
ainda em vida, ou seja, é possível 
alterar o que ficou definido no 
contrato social, no estatuto, ou 
nos acordos de acionistas.

Para que os negócios, e outros 
bens dos fundadores das em-
presas, sobrevivam e passem da 
primeira para a segunda e demais 
gerações, importante saber que é 
possível planejar boas estratégias 
e executar meios para proteção 
legal desses bens, também para 
economizar tributos e para con-
cretizar a vontade de seus donos, 
isso tudo através do planejamen-
to sucessório, por intermédio de 
especialistas e com base na legis-
lação vigente

Luciana Gouvêa é advogada, coordenadora 
da TV Nossa Justiça e diretora executiva da 

Gouvêa Advogados Associados.
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Economia do Brasil está onde 
sempre esteve desde 2015

A constatação de que a economia brasileira voltou a 
andar de lado, após a vertiginosa queda durante a 

pandemia e a rápida recuperação logo após, não deveria 
surpreender ninguém com o mínimo de conhecimento 
sobre o assunto. Desde 2015, quando o PT entregou o 
comando da política econômica aos delírios neoliberais, 
que o Produto Interno Bruto (PIB) vem fraco, primeiro 
caindo em recessão, depois com altas modestas que não 
ainda não compensaram as perdas.

Como escreveu Daniel S. Kosinski, membro do In-
stituto da Brasilidade, em artigo para o Monitor, não é 
incompetência dos neoliberais, é a prova do seu sucesso, 
pois “a dissolução do Brasil nos ‘mercados internacionais’ 
é, há tempos, o principal objetivo do seu projeto”.

A situação, que já é crônica, pode ficar incontrolável, 
com a inflação agravando as desigualdades em uma 
economia estagnada. A falta de energia e de água apenas 
aguça a disputa por uma parte maior do quinhão, com 
transferência de renda para alguns beneficiados. Exemplo, 
a tentativa da concessionária de saneamento de Manaus de 
emplacar um reajuste de 24,52%.

O projeto neoliberal se presta a isso e não consegue 
atrair nem ao menos o capital das corporações que ben-
eficia, que preferem deixar no exterior os dólares obtidos 
com exportações. Se ingressassem no País, poderiam aju-
dar a segurar a cotação da moeda norte-americana, princi-
pal combustível (com trocadilho) da inflação.

Parafraseando Darcy Ribeiro, não é uma crise; é um 
projeto.

Oposição

A paciência da Febraban com Guedes se esgotou a par-
tir do momento em que abriu os olhos para os prejuízos 
com a sucessão de crises incentivadas pelo governo ou 
quando constatou a perda de lucratividade e a ameaça de 
ter que pagar imposto sobre dividendos?

Rápidas

“Afeganistão, cemitério de Impérios” é o tema da 
palestra que o embaixador do Brasil no Paquistão, Olyn-
tho Vieira, fará na Associação Comercial do Rio (ACRJ), 
dia 20, às 11h. Informações: (21) 2514-1203 *** Nesta 
quinta, às 17h, o escritório Bosisio Advogados promoverá 
evento sobre a utilização de provas digitais no processo 
do trabalho. Transmissão em youtube.com/Bosisio *** 
De 14 a 16 de setembro, das 9h às 18h, ocorrerá o Uqbar 
Day 2021, sobre securitização. Informações: uqbar.com.
br/uqbar_day *** Jou Jou Design, de papelaria fina e 
presentes, acredita na retomada e inaugura duas lojas em 
outubro, no Shopping Grande Rio e no Park Shopping 
Campo Grande *** O West Shopping reúne produtores 
independentes em feira de flores, neste final de semana 
*** O vice-presidente da Federação Interamericana de 
Advogados (FIA), Fernando Fragoso, será um dos pal-
estrantes em “O princípio in dubio pro societate no pro-
cesso penal”, nesta sexta-feira, às 10h30, no canal TVIAB 
no YouTube *** A FGV Europe realizará em 8 e 9 de 
setembro seminário virtual sobre cidades inteligentes, em 
parceria com a embaixada da Itália e o consulado italiano 
no Rio. O governador Claudio Castro, o prefeito Eduardo 
Paes e o embaixador Francesco Azzarello participam da 
abertura, 10h, pelo canal da FGV no YouTube.

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

Viver Incorporadora e Construtora S.A. - (Em Recuperação Judicial) - CNPJ/ME nº 67.571.414/0001-41 - NIRE 35.300.338.421 - Companhia Aberta - Edital 
de 2ª Convocação - Senhores Acionistas: Nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 481, de 17/12/2009, conforme alterada 
(“Instrução CVM 481”) e da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), ficam convocados os acionistas da Viver 
Incorporadora e Construtora S.A. - Em Recuperação Judicial (“Viver” ou “Companhia”), para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em segunda 
convocação, no dia 09/09/2021, às 10h, na sede da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1461, Edifício Centro Empresarial Mario 
Garnero, Torre Sul, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-002 (“AGE”), nos termos do Manual do Acionista divulgado pela Companhia em 02/08/2021, para 
deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: (i) Alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o novo número 
de ações em que se divide o capital social da Companhia, considerando os aumentos de capital realizados dentro do limite do capital autorizado; (ii) Alterar 
o limite do capital autorizado da Companhia previsto no artigo 6º do seu Estatuto Social; e (iii) Consolidação e ratificação do Estatuto Social da Companhia. 
Documentos e informações à disposição dos acionistas: Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas na AGE, inclusive o Manual 
dos Acionistas, contendo as propostas dos administradores para a AGE, encontram-se à disposição dos acionistas na sede e no website da Companhia 
(www.ri.viverinc.com.br), bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), 
conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações, e Instrução CVM 481. Participação dos acionistas: Poderão participar da AGE ora convocada os acio-
nistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, sendo que as orientações 
detalhadas acerca da documentação exigida constam no Manual do Acionista. Para participar na AGE, os senhores acionistas deverão apresentar originais 
ou cópias dos seguintes documentos: (i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; (ii) comprovante expedido pela instituição 
financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) documentos que 
comprovem os poderes do representante do acionista pessoa jurídica ou do gestor ou administrador no caso de fundos de investimento; e (iv) instrumento de 
procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista. Apresentação dos documentos para participação na AGE: 
Para fins de melhor organização da AGE, solicita-se aos acionistas da Companhia o depósito dos documentos relacionados acima na sede da Companhia, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1461, Edifício Centro Empresarial Mario Garnero, Torre Sul, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-002, aos cuidados do 
Diretor de Relação com Investidores e Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Piccinini da Carvalhinha, no horário das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, com antece-
dência mínima de 2 dias úteis a contar da hora marcada para a realização da AGE. Rodrigo César Dias Machado - Presidente do Conselho de Administração.

Pior coisa para o crescimento  
é a inflação descontrolada
Presidente do BC: Brasil precisa de recursos privados

O presidente do 
Banco Central, 
Roberto Campos 

Neto, disse nesta quarta-
feira, em audiência pública 
na Câmara dos Deputados, 
que o Brasil depende de 
recursos privados para re-
tomar o crescimento eco-
nômico e, para isso, precisa 
construir credibilidade jun-
to aos agentes de merca-
do. A audiência pública foi 
proposta pelo presidente da 
comissão, deputado Júlio 
Cesar (PSD-PI). 

Campos Neto foi ouvido 
na Comissão de Finanças 
e Tributação, onde tratou 
do cenário econômico. “O 
governo não tem recursos 
para fazer essa saída (da si-
tuação atual) com recursos 

públicos. Então precisa ge-
rar credibilidade para fazer 
com recursos privados”, 
afirmou. “E credibilidade é 
uma coisa que demora mui-
to para ganhar e se perde 
muito rápido”, disse Cam-
pos Neto.

Nesta quarta, o IBGE 
divulgou o desempenho 
da economia no segundo 
trimestre de 2021, que fi-
cou praticamente estável, 
com variação negativa de 
0,1% em relação ao trimes-
tre anterior. Campos Neto 
afirmou que o desempenho 
veio “mais ou menos” em 
linha com a expectativa do 
BC, mas reconheceu que o 
ano deve ter um crescimen-
to um pouco menor. “Está 
ainda dentro do que nós 

imaginávamos. O impor-
tante é criarmos ambiente 
favorável”, reforçou.

Inflação

O presidente do BC 
afirmou que a redução da 
inflação é uma das condi-
ções para a retomada do 
crescimento. O índice me-
dido pelo IPCA, e utiliza-
do pelo BC, atingiu 8,99% 
em 12 meses, segundo da-
dos de julho. “A pior coisa 
para o crescimento é a in-
flação descontrolada”, dis-
se, em resposta aos depu-
tados Elias Vaz (PSB-GO) 
e Alê Silva (PSL-MG), que 
manifestaram preocupa-
ção com os rumos da alta 
de preços. “O nosso públi-

co está na expectativa do 
controle da inflação. As 
pessoas estão sofrendo is-
so na pele, na mesa”, afir-
mou Alê Silva.

Campos Neto disse que 
a alta inflacionária decorre 
de diversos fatores, como 
o aumento do consumo, a 
queda da produção, o au-
mento de preço internacio-
nal das commodities (como 
carne e petróleo) e a valori-
zação do dólar frente ao re-
al. O deputado Silvio Costa 
Filho (Republicanos-PE), 
também presente ao deba-
te, mostrou-se preocupado 
com o impacto das disputas 
políticas sobre a situação da 
economia. “O Brasil vive 
permanentemente em cri-
ses institucionais”, disse.

PIB: estabilidade após três meses de crescimento
O Produto Interno Bru-

to ficou estável no segundo 
trimestre de 2021, na com-
paração com o primeiro tri-
mestre do ano. Isso porque 
houve variação negativa de 
0,1%, o que o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) considera 
como estabilidade. Os da-
dos são do Sistema de Con-
tas Nacionais Trimestrais, 
divulgados nesta quarta-
feira..

Segundo o instituto, a es-
tabilidade ocorre depois de 
três trimestres seguidos de 
crescimento da economia 
do país e o PIB continua no 
patamar do fim de 2019 ao 
início de 2020, período pré-
pandemia. Mas ainda está 

3,2% abaixo do ponto mais 
alto da atividade econômica 
na série histórica, alcançado 
no primeiro trimestre de 
2014. Em valores corren-
tes, o PIB chegou a R$ 2,1 
trilhões. “Com esse resul-
tado, a economia brasileira 
avançou 6,4% no primeiro 
semestre. Nos últimos qua-
tro trimestres, acumula alta 
de 1,8%, e na comparação 
com o segundo trimestre 
do ano passado, cresceu 
12,4%”, informou o IBGE.

Nota informativa so-
bre o assunto da Secretaria 
de Política Econômica do 
Ministério da Economia, 
prevê que o PIB deve apre-
sentar crescimento acima 
de 5% este ano. A previsão 

do ministério, divulgada em 
julho, é que o PIB crescerá 
5,3% em 2021. A secretaria 
diz que as maiores contri-
buições para o resultado do 
PIB do segundo trimestre 
vieram da queda da indús-
tria de transformação e da 
redução da Formação Bruta 
de Capital Fixa (FBCF), in-
vestimentos.

“A escassez de insumos, 
apesar da melhora da con-
fiança dos empresários, teve 
efeitos negativos relevantes. 
Adicionalmente, o segundo 
trimestre de 2021 foi o pe-
ríodo com o maior núme-
ro de mortes de Covid-19, 
devido ao agravamento da 
pandemia. Além do efei-
to devastador nas famílias 

brasileiras, houve impacto 
relevante nas decisões eco-
nômicas dos agentes”, diz a 
nota.

Também como justifi-
cativa aponta que a econo-
mia está em recuperação e a 
continuidade desse proces-
so continuará a ser “impul-
sionado pelo setor privado”, 
com aumento da poupança 
e impulso do setor de ser-
viços. “Observa-se que a 
recuperação da atividade 
econômica acumulada em 
quatro trimestres, quando 
comparada a outros países, 
está diretamente relacio-
nada à implementação da 
agenda de consolidação fis-
cal e reformas pró-merca-
do”, diz a nota.

Real digital pode ser lançado em 2022
O Brasil deve lançar a 

versão digital do real até 
2024. A estimativa é de Fá-
bio Araújo, assessor econô-
mico do Banco Central que 
coordena os estudos para a 
implantação da moeda ele-
trônica. Araújo participou 
de uma audiência pública 
na Comissão de Ciência 
e Tecnologia (CCT) nesta 
quarta-feira. “Teremos tes-
tes iniciais em 2022. Dada 
a complexidade, esse não é 
um problema que vai ser re-
solvido nos próximos me-
ses. O horizonte de dois ou 
três anos parece um prazo 
mais adequado para que as 
condições para a eventual 
emissão de um Real digital 
estejam maduras” afirmou.

O presidente da CCT, 

senador Rodrigo Cunha 
(PSDB-AL), disse o Banco 
Central precisa avaliar vanta-
gens e desvantagens do novo 
serviço. Para o parlamentar, 
a moeda eletrônica poderia 
aumentar a eficiência do sis-
tema monetário nacional.

“É indispensável examinar 
quais vantagens e eventuais 
desvantagens da criação da 
moeda digital. Entre os bene-
fícios, o Real digital seria uma 
moeda de troca praticamente 
sem custo, o que ajudaria a 
aumentar a eficiência do sis-
tema de pagamentos e facili-
taria a liquidação mais rápida 
e segura das transações finan-
ceiras internacionais. Micro e 
pequenos negócios também 
poderiam se beneficiar com a 
diminuição de custos de tran-

sações. Por outro lado, por 
ser rastreável, a moeda digital 
também auxiliaria no comba-
te aos crimes de lavagem de 
dinheiro, corrupção, sonega-
ção fiscal, tráfico de drogas 
e terrorismo”, argumentou 
Cunha.

Segundo a Agência Sena-
do, o dinheiro digital já exis-
te em outros países, como 
uma versão virtual da mo-
eda oficial de cada nação. 
Oficialmente, ela é chamada 
de CBDC, sigla para Cen-
tral Bank Digital Currency 
(Moeda Digital Emitida por 
Banco Central, em portu-
guês). O serviço é usado 
para realizar compras e in-
vestimentos, estipular valor 
de produtos e outras finali-
dades. Fábio Araújo explica 

que a CBDC brasileira não 
pode ser confundida com 
um criptoativo privado, co-
mo o Bitcoin.

“O Banco Central man-
tém sua opinião de que os 
criptoativos são especula-
tivos e trazem aletos riscos 
para as carteiras dos indiví-
duos. A CBDC é simples-
mente uma expressão do 
real normal, o real físico 
que você já usa no seu dia a 
dia”, disse.

De acordo com o asses-
sor, o e-Real seria emitido 
pelo próprio Banco Central 
e distribuído oficialmente 
pelo sistema financeiro pa-
ra operações como paga-
mentos no varejo, além do 
fomento a novos modelos 
tecnológicos.
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LEILÕES & 
COMPANHIA

Quinta-feira, 2 de setembro de 2021

Megaleilão do governo 
com 2,2 mil imóveis
Ministério da Economia começou pelo Rio de Janeiro 

o Feirão de Imóveis SPU+. Até o fim do ano, estão 
programados leilões também em São Paulo, Minas Gerais 
e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. Nos 2,2 mil 
imóveis do Rio de Janeiro aptos para venda, estão 35 da 
União e 133 que eram administrados pelo Instituto Nacio-
nal de Seguro Social (INSS).

Segundo o Diogo Mac Cord, secretário do Ministério 
da Economia, esses são os imóveis identificados com mais 
chance de venda. Ele afirmou que a meta é arrecadar R$ 
110 bilhões com a venda até dezembro de 2022.

Entre os imóveis listados com possibilidade de rece-
ber propostas no Rio estão os edifícios A Noite, na Praça 
Mauá, Centro da cidade; o do Inmetro, no Rio Comprido, 
Zona Norte; o Engenheiro Renato Feio, também no Cen-
tro; e o galpão do antigo Caserj, na região portuária.

A apresentação está no site imoveis.economia.gov.br, onde 
estão listadas as concorrências públicas lançadas pela SPU.

Cobertura triplex  
em Copacabana

Jonas Ryner (rymerleiloes.com.br) divulga leilão de co-
bertura triplex de 311m² e vaga na Av. Atlântica, 2788/1201, 
Copacabana, RJ. O imóvel fica entre as Ruas Santa Clara e 
Constante Ramos, de frente para o mar, com vista do posto 
1 ao posto 6.

Primeiro piso: sala com 3 ambientes, piso mármore, 4 quar-
tos (sendo 3 suítes), armários planejados, lavabo, copa, cozi-
nha planejada, área de serviço e duas dependências de empre-
gada. Segundo piso: ampla sala para 4 ambientes, escritório, 
banheiro social, lavabo, cozinha, lavanderia, terraço, sauna, 
varanda com jardim e vista para o mar. Terceiro piso: terraço 
com churrasqueira, cozinha de apoio, projeto para piscina.

Com direito a 1 vaga de garagem na escritura, portaria 24 
horas, todo com aquecimento solar. Outras características: 
ar-condicionado, armário de cozinha, armário embutido, ba-
nheira, blindex, closet, cozinha grande, escritório, gás encana-
do, janelas de alumínio, janelas grandes, lavabo, ofurô, piso de 
madeira, sala de jantar, sala grande, varanda e vista panorâ-
mica. Áreas em comum: frente para o mar e hall de entrada. 
Avaliação: R$ 10.500.000,00. Leilão: 27 de setembro.

Oferta de  
apartamento na Tijuca

Sergio Represas (sergiorepresasleiloes.com.br) está 
anunciando leilão do apartamento 401, no bloco A, na rua 
Barão de Mesquita, 280, na Tijuca. O edifício possui 12 an-
dares, 8 apartamentos por andar, play, salão de festas, três 
elevadores (dois sociais e um de serviço), portaria 24 horas, 
construção do ano de 1998. Avaliação: R$ 527.633,50. Lei-
lão: 13 de setembro.

Oportunidade de  
imóvel na Lagoa

Tereza Brame (brameleiloes.com.br) comunica leilão de 
imóvel situado à Rua Fonte da Saudade, 280, apartamento 
104, Lagoa, Rio de Janeiro, com direito a uma vaga de ga-
ragem. Localizado em edifício servido por três elevadores 
modernizados. Apartamento com sala com piso em taco 
janela, esquadria de alumínio, três quartos sendo uma suíte 
com vista parcial da Lagoa Rodrigo de Freitas, e mais dois 
quartos com pequena varanda com vista para a rua, Quarto 
de empregada revertido para área de serviço, banheiro de 
empregada. Avaliação: R$ 1.400.000,00. Leilão em anda-
mento.

Fazenda em São Fidelis
Alexandro Lacerda (alexandroleiloeiro.com.br) está 

avisando sobre leilão de Fazenda de Santo Antônio no 2º 
Distrito de São Fidélis, com área de 3.383.706,00m² ou 
seja 338,37 hectares Terras em pasto e macega, área baixa, 
área alta, água, luz, arena, área de pastejo, baias, curral, casa 
sede, 3 casas de colonos, garagem para trator e utensílios 
agrícolas e uma capela. Avaliação: R$ 3.107.150,00. Leilão 
em andamento.

ABPI – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidente do Comitê Executivo, obedecendo ao disposto no artigo 9º e
parágrafos dos Estatutos da ABPI – Associação Brasileira da Proprieda-
de Intelectual, convoca os Associados para a Assembleia Geral Ordiná-
ria, a ser realizada exclusivamente de forma virtual, por meio da platafor-
ma Zoom, endereço web: https://us02web.zoom.us/meeting/register/
tZEkceqppjwsGtfEwYBNqE-mfrOZvgDs1PSd no dia 21 de setembro de
2021, com início às 10h30 (em primeira convocação) ou 11h00 (em se-
gunda convocação), e término às 12h30, para deliberar sobre: Aprova-
ção das contas referentes ao exercício 2020; Relatório da Auditoria; Fixa-
ção das contribuições sociais para o próximo ano; Eleição dos membros
do Comitê Executivo e Conselho Diretor para o biênio 2022/2023 e Assun-
tos Gerais. A Diretoria comunica que está à disposição dos associados,
para exame, do balanço relativo ao exercício de 2020, que recomenda a
aprovação das contas (mediante agendamento pelo e-mail
abpi@abpi.org.br para apresentação em ambiente virtual).

Rio de Janeiro, 02 setembro de 2021.
Luiz Edgard Montaury Pimenta, Presidente – ABPI.

OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/ME nº: 11.198.242/0001-58 - NIRE:  33300294694

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os Acionistas da OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S.A. – EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”), na forma do artigo 124 da Lei 
6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), 
a ser realizada no dia 14 de setembro de 2021, às 09:00, na sede da 
Companhia, localizada na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 2403, Botafogo, 
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-906, para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: Alteração do Artigo 1º do Estatuto Social 
da Companhia. Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2021. OSX CONSTRUÇÃO 
NAVAL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PAULO ESTEVES DE 
FRIAS VILLAR - Presidente do Conselho de Administração

BANCO CLASSICO S.A.
CNPJ 31.597.552/0001-52

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Ficam os Srs. Acionistas, convidados a 
comparecerem dia 09.09.2021, em nossa sede social, Av. Presidente 
Vargas, 463, 13º andar, às 10:00 horas, em AGE, para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: 1) AProVAção, da AGE de 26 de agosto de 
2021 que deliberou o aumento do Capital Social, com alteração do artigo 
correspondente no Estatuto Social; 2) outros assuntos de interesse social. 
A Diretoria.

Demanda por crédito 
cresce 34% em 2021
O interesse dos bra-

sileiros por obter 
f i n anc i amen to 

para o consumo durante o 
mês de julho foi 34% supe-
rior ao que havia sido regis-
trado no final de dezembro 
do ano passado. Essa é uma 
das principais constata-
ções do Índice Neurotech 
de Demanda por Crédito 
(INDC), que mede mensal-
mente o número de solicita-
ções de financiamentos nos 
segmentos de varejo, ban-
cos e serviços.

O movimento foi lide-
rado pelo crescimento da 
demanda por crédito no 
segmento de bancos e fi-
nanceiras (46%) e de varejo 
(34%). Já a categoria servi-
ços registrou uma alta de 
penas 7%. Quando a com-
paração é feita na relação de 
12 meses (julho 21 X julho 
20) o indicador demonstra 
que as preocupações cau-
sadas pelo pior momento 
da crise sanitária já foram 
superadas já que a deman-
da por crédito em julho 
deste ano foi 14% superior 
ao mesmo período do ano 
passado. Neste intervalo de 
observação o segmento de 
serviços aumentou 116%, 

varejo registrou acréscimo 
de 67% e bancos uma que-
da de 2%.

O resultado foi bem pare-
cido com o saldo de opera-
ções de crédito no Brasil cal-
culado pelo Banco Central. 
De acordo com o estudo, es-
te indicador apresentou um 
acréscimo de 16,2% em julho 
de 2021 contra o mesmo mês 
do ano anterior. A concessão 
de crédito somou R$ 418 bi-
lhões em julho.

Na comparação mês a 
mês, o INDC registrou alta 
em 4 dos 7 meses (março, 
maio, junho e julho) e que-
da em 3 (janeiro, fevereiro 
e abril). Em julho, a alta da 
busca total por crédito foi de 
9% em relação a junho, con-
solidando o terceiro mês de 
crescimento consecutivo.

Já Pesquisa Febraban 
de Economia Bancária e 
Expectativa, da Federação 
Brasileira de Bancos, apon-
tou que a carteira total de 
crédito deve se manter em 
um ritmo de expansão ele-
vado e crescer 11,3% em 
2021; a projeção é superior 
à registrada na última edição 
do levantamento (+10,3%), 
feita em junho, com desta-
que para a carteira pessoa 

física com recursos livres, 
cuja projeção de crescimen-
to passou de 12,6% para 
15,6%, impulsionada pelo 
processo de reabertura da 
economia e do avanço da 
vacinação no país, o que 
favorece especialmente as 
linhas ligadas ao consumo.

A pesquisa é feita a cada 
45 dias, logo após a divul-
gação da Ata da reunião do 
Comitê de Política Mone-
tária (Copom). O atual le-
vantamento, realizado entre 
os dias 11 e 17 de agosto, 
reuniu as percepções de 18 
bancos sobre a última Ata 
do Copom e as projeções 
para o desempenho das car-
teiras de crédito para o ano 
corrente e o próximo.

Segundo o levantamento, 
o expressivo desempenho 
esperado para a carteira Pes-
soa Física Livre gerou uma 
alta relevante na projeção 
da carteira Livre, que subiu 
11,2% para os atuais 13,2%. 
No caso da carteira Pessoa 
Jurídica Livre, a revisão foi 
mais modesta, subindo de 
10,4% para 10,6%.

Outro sinal positivo 
captado foi a melhora das 
projeções de inadimplên-
cia da carteira livre, tanto 

para este ano quanto para 
2022. Para 2021, a nova 
projeção recuou 0,1 ponto 
percentual, para 3,4%, en-
quanto a taxa esperada pa-
ra 2022 também declinou 
na mesma magnitude, de 
3,7% para 3,6%. Ambas as 
projeções seguem abaixo 
do patamar pré-pandemia, 
quando a taxa estava pró-
xima dos 4%, sinalizando 
que, apesar da alta espera-
da, esta deve continuar em 
patamar controlado.

Quanto às projeções para 
2022, os entrevistados espe-
ram uma expansão de 7,8% 
da carteira total de crédito, 
praticamente estável em re-
lação à pesquisa anterior, 
quando a alta esperada era 
de 7,7%. A revisão mostrou 
uma melhora esperada para o 
desempenho da carteira com 
recursos livres (+9,8% ante 
+9,2%), compensada, em 
parte, por uma projeção mais 
modesta da carteira direcio-
nada (+4,5% ante +5,1%). 
Neste caso, as revisões pa-
ra baixo do desempenho da 
economia brasileira em 2022, 
diante das incertezas fiscais e 
políticas e o aumento da taxa 
Selic, tendem a conter a me-
lhora das expectativas.

Compras online via smartphones 
atingem 87% dos brasileiros

O acesso a smar-
tphones, redes wi-
-fi e pacotes de 

dados com preços acessíveis 
transformaram o compor-
tamento do consumidor no 
Brasil. Nos últimos anos, as 
visitas às lojas físicas têm sido 
substituídas por pesquisas de 
preço e compras via internet. 
E com um celular à mão, o 
brasileiro modificou a forma 
como são feitas as compras 
pela internet, e já é um cami-
nho sem volta.

De acordo com uma pes-
quisa da Confederação Na-
cional de Dirigentes Lojis-
tas, 91% dos consumidores 
conectados realizaram algu-
ma compra em lojas online 
no último ano. Desse total, 
87% utilizaram o smartpho-
ne para concluir o negócio.

Diante desse cenário com 
grande potencial de cresci-
mento nos próximos anos, 
com uma população cada vez 
mais digitalizada, o empre-
endedor começa a perceber 
as vantagens na criação ou 

adaptação do e-commerce 
voltado para o mobile. Ter 
um site responsivo é essen-
cial para estar conectado a 
essa parcela dos consumido-
res que exigem um ambiente 
mais personalizado e confor-
tável no smartphone.

“Ao acessar a loja por um 
celular, o consumidor não 
pode sentir necessidade de 
procurar um computador 
para melhorar a navegação. 
Qualquer atrito se transfor-
ma em possibilidade de de-
sistência da compra. Por isso, 
adotar um layout adaptável 
ao dispositivo não é apenas 
uma questão estética. Essa 
estratégia também torna o 
site mais intuitivo e leve, me-
lhorando a experiência e a 
usabilidade”, explica Natália 
Tukoff, diretora comercial e 
de Marketing da Yapay.

Um ponto crítico na na-
vegação mobile é o uso de 
pop-ups, já que nas peque-
nas telas dos smartphones 
pode ser mais fácil clicar 
em um anúncio intrusivo 

do que conseguir fechar 
uma aba, o que acaba por 
conduzir o usuário para um 
ambiente que ele não esco-
lheu estar. A recomendação 
é que esse artifício seja utili-
zado somente para divulgar 
promoções pontuais, fazen-
do testes antes de colocá-
-los no ar para identificar se 
não cobrem partes impor-
tantes do conteúdo do site.

Evite também o intersti-
tial, pop-up que cobre a tela 
inteira e obriga o usuário a 
clicar em um botão antes que 
consiga visualizar o site. Para 
a versão desktop esse recurso 
pode ser interessante, mas se 
usado na versão mobile pode 
não apenas atrapalhar a expe-
riência do usuário como tam-
bém prejudicar o rankeamen-
to do site em mecanismos de 
busca, nos quais a prática já 
foi abertamente desaconse-
lhada. Como alternativa, é 
indicado utilizar pequenos 
banners na parte superior, 
proporcionando uma nave-
gação mais confortável para 

o usuário.
Da mesma forma, ao es-

colher um tema para a loja 
virtual, é importante que ele 
seja responsivo e adapte-se 
ao dispositivo. Esse aspecto 
é fundamental, pois a or-
ganização das informações 
como fotos, categorias e 
descrições, além de melho-
rar a experiência, aumenta 
as chances de conclusão da 
compra.

Outro aspecto funda-
mental para ampliar o con-
forto do usuário está no 
momento de conclusão da 
compra. O ideal é que to-
da transação ocorra dentro 
do próprio site da empresa, 
sem necessidade de deslo-
camento para preencher os 
dados de cobrança e entre-
ga. Essa experiência inte-
grada com as plataformas 
de pagamento é chamada 
de checkout transparente, 
que favorece o conforto e 
a confiabilidade do usuário, 
contribuindo para concreti-
zar mais vendas.
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Três perguntas: PIB do  
2º trimestre – destaques e perspectivas
Por Jorge Priori

O Produto Inter-
no Bruto (PIB) 
brasileiro no se-

gundo trimestre de 2021, 
divulgado pelo IBGE, fi-
cou praticamente estável, 
-0,01%, comparado ao 
primeiro trimestre deste 
ano. No total, o PIB so-
mou R$ 2,1 trilhões (agro-
pecuária, R$ 180 bilhões; 
indústria, R$ 410,4 bilhões, 
e serviços, R$ 1,3 trilhão). 
No primeiro semestre, a alta 
acumulada ficou em 6,4%.

Conversamos com Ce-
cilia Machado, economis-
ta-chefe do banco BO-
COM BBM, sobre a sua 
avaliação sobre o PIB di-
vulgado, os destaques e a 

sua expectativa para 2021. 
Segundo o último bole-
tim Focus, publicado pelo 
Banco Central no dia 30 
de agosto, o mercado es-
pera um crescimento do 
PIB de 5,22% para 2021 e 
de 2% para 2022.

Como você avalia o re-
sultado do PIB do 2º tri-
mestre?

O resultado do PIB do 
2º trimestre veio abaixo das 
nossas expectativas e das 
expectativas do mercado, 
frustrando a percepção de 
que a economia no 2º tri-
mestre continua em pro-
cesso de recuperação acel-
erado.

Na sua opinião, quais 
foram os principais 

destaques positivos e 
negativos do PIB divul-
gado?

Entre os destaques 
negativos estão a queda 
da agropecuária (-2,8%) 
e uma recuperação do 
setor de serviços mais 
lenta (0,7%). O consumo 
das famílias, que respon-
de pela maior parte do 
resultado, ficou estagna-
do (0%). A contribuição 
do setor externo foi posi-
tiva, e ele segue sendo o 
fator importante para a 
recuperação da atividade 
(as exportações de bens e 
serviços cresceram 9,4%, 
e as importações rec-
uaram 0,6%).

Qual a sua expectativa 

para o PIB do 3º e 4º tri-
mestre? Quais deverão 
ser os principais drivers? 
Por que o crescimento do 
PIB esperado para 2022 
é menos da metade do 
crescimento do PIB esti-
mado para 2021?

Esperamos crescimento 
de 5,2% para 2021, com a 
continuação da recuperação 
e a reabertura da economia 
neste 2º semestre devido 
ao programa de vacinação, 
que vem avançando consis-
tentemente.

Em relação a 2022, a ex-
pectativa de crescimento é 
menor, já que a trajetória 
de aperto monetário tem 
efeitos contracionistas e há 
riscos no cenário fiscal e de 
energia.

RIWA S/A Incorporações, Investimentos e Participações
CNPJ Nº 31.937.287/0001-04

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em Reais)

Demonstração de resultados - Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 Demonstrações dos Fluxos - Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em Reais)

Balanço patrimonial - Em 31/12/2020 e 2019 (Em Reais)

Capital Reserva legal 
Ajuste Avaliação 

patrimonial 
Reservas de 

lucros a realizar 

Lucros 
(Prejuízos) 

acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 42.210.000,00 8.442.000,00 22.370.838,02 252.565.422,50 - 325.588.260,52
Ajuste de avaliação patrimonial - - (118.164,54) - - (118.164,54)
Lucros (Prejuízos) exercício - - - - 1.749.334,94 1.749.334,94
Reservas de lucros - - - 1.749.334,94 (1.749.334,94) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 42.210.000,00 8.442.000,00 22.252.673,48 254.314.757,44 - 327.219.430,92
Ajuste de avaliação patrimonial - - (118.164,54) - - (118.164,54)
Ajustes execícios anteriores - - - - (14.182.940,45) (14.182.940,45)
Lucros (Prejuízos) exercício - - - - 10.302.903,42 10.302.903,42
Reservas de lucros - - - (3.880.037,03) 3.880.037,03 -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 42.210.000,00 8.442.000,00 22.134.508,94 250.434.720,41 - 323.221.229,35

(Em Reais) 31/12/2020 31/12/2019
Receita operacional bruta - -
Deduções
(-) Impostos sobre vendas - -

Receita operacional líquida - -
Custos dos produtos vendidos - -
Lucro bruto - -
Receitas (despesas) operacionais
Administrativas e gerais (2.190.065,03) (2.606.856,17)
Resultado financeiro 16.299,28 (193.670,95)
Outras (despesas) receitas operacionais 269.609,71 (127.644,25)
Resultado partipações societárias 12.207.059,46 4.677.506,31

Lucro (Prejuízo) operacional antes do 
 imposto de renda e da contribuição social 10.302.903,42 1.749.334,94
Imposto de renda e contribuição social - -

Lucro Líquido (Prejuízo) do exercício 10.302.903,42 1.749.334,94
Demonstrações de resultados abrangentes 

Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
(Em Reais) 31/12/2020 31/12/2019
Lucro Líquido (Prejuízo) do exercício 10.302.903,42 1.749.334,94
Resultado abrangente
Ajuste avaliação patrimonial (118.164,54) (118.164,54)
Ajuste exercício anterior (14.182.940,45) -

Total resultado abrangente líquido (3.998.201,57) 1.631.170,40

Notas explicativas - Exercício findo em 31/12/2020 - Contexto Operacional 
- A Riwa S/A Incorporações, Investimentos e Participações e uma sociedade 
anônima de capital fechado, com sede a Rua Senador Dantas, nº 75 19º 
andar - Centro/RJ, iniciou as suas operações em 25/05/1988 e tem objetivo 
especifico a participação em outras sociedades no Brasil e no exterior, 
constituídas sob forma de sociedade anônima ou sociedade limitada, seja 
como controladora ou como sócia participante. Adicionalmente, faz parte do 
objeto da Companhia a administração de bens próprios, ai incluída a compra, 
venda e locação de imóveis próprios. Apresentação das Demonstrações 
Contábeis - As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo 
com as praticas contábeis adotadas no Brasil, com base na Lei 6.404/76 

que incluem os novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pelas 
Leis 11.638/07, 11.641/09 e demais normas, pronunciamentos técnicos , 
orientações e interpretações posteriores pelo comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC). Resumo das praticas Contábeis - O resultado do 
exercício e apurado em conformidade com regime contábil de competência de 
exercício. As aplicações financeiras estão registradas ao custo acrescido dos 
rendimentos proporcionais auferidos ate a data do encerramento do exercício. 
Os investimentos decorrentes de participações societárias em controladas 
estão avaliados pelo método de equivalência patrimonial. O Imobilizado esta 
registrado ao custo de aquisição, deduzidos dos valores de depreciações 
calculados pelo método que contempla a vida econômica dos bens. O passivo 
circulante e não circulantes demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis, acrescidos quando aplicável dos encargos correspondentes.

Ativo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 1.025.452,34 1.025.307,08
Aplicações financeiras 80.677,24 75.069,01
Adiantamentos 5.776.189,76 5.510.890,13
Imposto a recuperar 1.555.979,62 1.555.979,53
Outros créditos 312.691,54 1.138.598,60

8.750.990,50 9.305.844,35
Não circulante
Realizável a longo prazo
Partes relacionadas 54.486.545,27 53.970.963,03
Depósitos judiciais - 16.964,86
Outros créditos 205.659,20 205.659,20

54.692.204,47 54.193.587,09
Investimentos 338.226.463,38 345.750.134,00
Imobilizado 11.012.123,93 11.740.165,43

403.930.791,78 411.683.886,52
412.681.782,28 420.989.730,87

Passivo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Fornecedores 350.985,66 688.518,34
Obrigações a pagar 4.931.220,98 4.910.849,35
Despesas de pessoal a pagar 297.878,48 413.851,63
Impostos e contribuições a recolher 146.587,44 352.912,37
Impostos parcelados 94.593,96 72.593,84
Provisões 485.516,65 435.486,14
Dividendos a pagar 6.252.690,77 11.877.885,23
Outras obrigações 2.860.518,63 3.502.123,22

15.419.992,57 22.254.220,12
Não circulante
Impostos parcelados 270.979,43 245.364,12
Partes relacionadas 72.341.382,24 69.542.517,02
Outros créditos 1.428.198,69 1.728.198,69

74.040.560,36 71.516.079,83
Patrimônio líquido
Capital social 42.210.000,00 42.210.000,00
Reserva legal 8.442.000,00 8.442.000,00
Reserva de lucros a realizar 240.131.816,99 254.314.757,44
Ajuste de avaliação patrimonial 32.437.412,36 22.252.673,48

323.221.229,35 327.219.430,92
412.681.782,28 420.989.730,87

Atividades operacionais 2020 2019
Lucro líquido do Período 10.302.903,42 1.749.334,94
Itens que não afetam o capital circulante
Depreciações e amortizações - 2.030,25
Ajuste exercícios anteriores (14.182.940,45) -
Resultado de equivalência Patrimonial (12.207.059,46) 4.677.506,31

(26.389.999,91) 4.679.536,56
(Aumento)/redução no ativo
Contas a Receber partes relacionadas - -
Adiantamentos (265.299,63) (257.504,02)
Impostos a recuperar (0,09) (22,01)
Partes relacionadas (515.582,24) (910.266,13)
Outros ativos 842.871,92 4.674.289,35

61.989,96 3.506.497,19
Aumento/(redução) no passivo
Fornecedores (337.532,68) (699.900,92)
Despesas de pessoal a pagar (115.973,15) 154.405,30
Impostos e contribuições a recolher (158.709,50) 508.286,06
Partes relacionadas 2.798.865,22 (700.000,00)
Outros passivos (871.202,45) 947.480,61

1.315.447,44 210.271,05
Caixa líquido gerado nas 
 atividades operacionais 1.377.437,40 3.716.768,24
Atividades de investimentos
Investimentos 19.730.730,08 (2.156.340,81)
Imobilizado 609.876,96 387.635,46

Caixa líquido gerado nas 
 atividades de investimento 20.340.607,04 (1.768.705,35)
Atividades de financiamentos
Distribuição de dividendos (5.625.194,46) (9.547.119,27)

Caixa líquido gerado nas 
 atividades de financiamentos (5.625.194,46) (9.547.119,27)
Aumento líquido no caixa e bancos 5.753,49 (1.170.184,88)
Representado por:
Saldo final de caixa e bancos 1.106.129,58 1.100.376,09
Saldo inicial de caixa e bancos 1.100.376,09 2.270.560,97

Aumento/redução 5.753,49 (1.170.184,88)

Diretoria - Norberto Fernandes Neto  -   Carlos Eustáquio de Souza Lima  -  Walter Guimaraes de Moraes Junior  -   Alberto Luiz Moraes Bessa - Contador - CRC-RJ 088583/O-8

Setor de seguros 
 e o consumidor 
 do futuro
Por Solange 
Beatriz Palheiro 
Mendes

Uma fase de maturi-
dade institucional 
marca o relacio-

namento entre o setor segu-
rador e os órgãos que com-
põem o sistema de defesa 
de consumidor. Esse movi-
mento convergente contribui 
para ampliar a incursão do 
seguro na vida das pessoas e 
dos negócios, com impacto 
direto sobre o bem-estar e a 
resiliência das empresas nas 
últimas décadas.

O alinhamento em prol de 
práticas de conduta centrali-
zadas no consumidor, basea-
das em suas reais necessida-
de, é bem-vindo para ampliar 
a satisfação de clientes, so-
bressaindo-se ainda mais em 
um ambiente de alta compe-
titividade, de extraordinário 
uso de recursos tecnológicos 
e de cidadãos cada vez mais 
empoderados. 

Esse diálogo franco, trans-
parente e propositivo entre 
os atores sociais da represen-
tação dos consumidores e os 
players do mercado aprimora 
a relação de consumo,  esti-
mula o desenvolvimento das 
melhores práticas e o aper-
feiçoamento dos serviços e 
produtos do setor segurador.

É claro que todos po-
dem contribuir mais - re-
guladores e regulados - no 
fomento da atividade. Por 
parte das empresas do se-
tor segurador há o desafio 
permanente de abrigar as 
expectativas dos consumi-
dores e de ampliar seu grau 
de satisfação. Na era digi-
tal em que vivemos, deve 
estar no radar a criação de 

novos produtos, sobretudo 
para riscos emergentes, re-
formulações contínuas em 
apólices existentes para am-
pliar coberturas, algo factí-
vel a partir da possibilidade 
de combos de proteções, e 
canais variados para alcan-
çar o consumidor, de acor-
do com a sua preferência.

É fato que o setor de 
seguros se prepara, há 
tempos, para esse encon-
tro com o consumidor 
do amanhã, cada vez mais 
conectado a tecnologias 
transformadoras do perfil 
do consumo. Uma revolu-
ção tecnológica silenciosa 
em curso - e posta à prova 
durante a pandemia - não 
deixa dúvidas de que o se-
tor de seguros está entre 
os mais abertos à inovação 
e capaz de novos avanços 
na transição digital.

Nessa marcha, há qua-
tro pilares convergentes: 
consumidores predispostos 
a ampliar seu nível de co-
bertura, sobretudo após a 
experiência traumática da 
pandemia; seguradoras ávi-
das por endereçar soluções 
adequadas a riscos; órgãos 
de regulação dispostos a re-
tirar excessos regulatórios 
e modernizar as normas; e 
entidades de defesa atentas 
aos novos perfis de con-
sumo e novos modelos de 
negócios. Desde já, estamos 
todos construindo as pon-
tes para o futuro a partir 
do diálogo institucional vi-
goroso e proveitoso para a 
cadeia de seguros.

Solange Beatriz Palheiro Mendes - 
Diretora-Executiva da Confederação 
Nacional das Seguradoras (CNseg)

Moby expande a operação para  
São Paulo e anuncia novos colaboradores

A empresa especiali-
zada na comercia-
lização de seguros 

no ambiente virtual, reforçou 
sua equipe e ampliou a sua 
área de atuação. Com nova 
unidade em São Paulo, a em-
presa conta com uma equipe 
multidisciplinar, conduzindo 
o trabalho dentro das estra-
tégias digitais. Em uma pes-
quisa realizada com dados de 
compras no e-commerce no 
primeiro trimestre de 2021, a 
Neotrust mostra que houve 
continuidade do crescimento 
de vendas online no Brasil. 

A quantidade de com-
pras resultou em um fa-
turamento de R$ 35,2 
bilhões, um aumento de 
72% na comparação com 
2020. Na condução do 

planejamento estratégico 
de vendas, tendo foco na 
agilidade das negociações 
sobre a comercialização 
das apólices e no suporte 
aos segurados.

As contratações, que tive-
ram uma consultoria perso-
nalizada da Megalluz, con-
duzida por Bruna Garcia, 
os sócios Arley Boullosa e 
Liliane Barros, acompanha-
ram as etapas do processo 
seletivo, avaliando os de-
talhes que possam agregar 
na expansão do negócio. O 
processo seletivo é um mo-
mento importante na car-
reira do candidato e pode 
mudar o rumo profissional 
das pessoas.

As novas contratadas 
para comercialização do 

seguro automóvel são: Ja-
queline Quinalha, que atua 
no mercado de seguros há 
14 anos com Seguro Auto 
e Ramos Elementares. Pos-
sui formação técnica em 
atendimento ao público em 
corretora de seguros, pela 
Escola de Negócios de Se-
guros. E Maiane Dias, que 
possui experiência na venda 
de seguro de automóvel há 
sete anos, iniciando sua tra-
jetória profissional em con-
cessionárias, com passagens 
por outras corretoras de se-
guros, atuando com auto e 
ramos elementares.

A Moby acompanha cada 
colaborador da corretora, 
investindo em treinamento 
e qualificação profissional. 
No início da pandemia, toda 

equipe seguiu trabalhando 
em home office e as reuni-
ões online tiveram ênfase na 
troca de conhecimento, com 
workshops, palestras e parti-
cipações de profissionais do 
mercado segurador, que se 
reuniram com o time para 
compartilhar experiências e 
estratégias inovadoras, que 
geraram resultados positivos. 

A capacitação permite 
que o trabalho seja feito 
com mais qualidade, auxi-
liando no retorno para a 
empresa e o feedback posi-
tivo para o funcionário. Es-
sa troca gera um aumento 
na motivação do time, que 
passa a conduzir as tarefas 
com atenção e responsabi-
lidade. 
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LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A. - CNPJ/MF nº 60.869.336/0001-17 - NIRE: 33.300.32002-4 - Extrato 
da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de agosto de 2021. 1. Data, Hora e Local: 
20/08/2021, às 10:00 horas, na sede social na Rua Saravatá, nº 784, Marechal Hermes, CEP 21.557-010, Rio 
de Janeiro/RJ. 2. Convocação e Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. 3. Mesa: 
Norberto German Ledea, Presidente; e Roberta Fernandes Marques Mello Magalhães, Secretária. 4. Ordem do 
Dia: (i) a alteração do endereço da Sede da Companhia e (ii) a alteração e consolidação do Estatuto Social da 
Companhia. 5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos Acionistas: (i) a lavratura da presente Ata na 
forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei das S.A.; (ii) a alteração do endereço da Sede 
da Companhia, que passa a ser no Rio de Janeiro/RJ, na Estrada Aterrado do Leme, n° 2.150, Bairro Santa 
Cruz, CEP 23575-330; e Diante da deliberação aprovada acima, o artigo 2º do Estatuto Social da Companhia 
passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 2: A Companhia tem sede na Capital do Estado do Rio de Janeiro, 
na Estrada Aterrado do Leme, n° 2.150, Bairro Santa Cruz, CEP 23575-330, podendo abrir e/ou extinguir filiais, 
escritórios, depósitos ou estabelecimentos em qualquer ponto do território nacional, mediante deliberação da 
Diretoria. (iii) a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, que integra a presente Ata como 
ANEXO I, considerando o novo endereço da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a 
presente ata lavrada, lida e aprovada, sendo assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Norberto German 
Ledea; Secretária: Roberta Fernandes Marques Mello Magalhães; Acionistas: Holcim Investments (Spain) SL; 
Holderfin B.V.. Rio de Janeiro/RJ, 20 de agosto de 2021 - Registro: Certificamos o registro na Junta Comercial do 
Rio de Janeiro em 30/08/2021, sob o nº de registro 00004446027 e protocolo nº 00-2021/908295-2. Autenticação: 
4DEAE70DC26339C3C81EC0EAD8DD7EAFC96DB1ED5F0E69B8F1DBB36F053251F6.

JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL
COMARCA DE NITERÓI – RJ

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO, com prazo
de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta
pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUÍTES DO BAIRRO CHIC que
move em face de LUCAS SILVA DA CUNHA
(processo nº 0008746-21.2015.8.19.0002) na forma abaixo:
A DRa. MARIA APARECIDA DA COSTA BASTOS  Juíza titular de
direito da décima  Vara Cível da Comarca de Niterói - RJ, FAZ
SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, especialmente ao executado: LUCAS
SILVA DA CUNHA (CPF: 064.826.736-94) e a CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, na qualidade de Credor Fiduciário, suprindo a exigência
contida no artigo 889, I e V do NCPC, que no dia 08/09/2021 às
14:00 através da plataforma de leilões:
www.facanhaleiloes.com.br, tendo como gestora a Leiloeira
Pública CRISTINA FAÇANHA, matriculada na JUCERJA sob o nº
175, devidamente credenciada no TJRJ sob o nº 205, com
escritório na Rua República do Líbano nº 16, salas: 501/502 –
Centro – Rio de Janeiro – RJ., apregoado e vendido a quem mais
der acima da avaliação, ou no dia 10/09/2021, no mesmo horário
pela “melhor oferta acima de 80% da avaliação” observando o
artigo 891 § 1º do CPC os imóveis descritos e avaliados como
segue: AUTO DE AVALIAÇÃO: IMÓVEL RESIDENCIAL
CONSTITUÍDO PELO APARTAMENTO N° 908 DO PRÉDIO SITUADO
NA RUA CAPITÃO DALVO REBELLO SAMPAIO - N° 119 NO BAIRRO
DO FONSECA - NITERÓI – RJ. QUE AVALIO INDIRETAMENTE,
CONFORME DETERMINADO NA R.MANDADO, EM R$ 160.000,00
(CENTO E SESSENTA MIL REAIS), DA INTIMAÇÃO POR EDITAL:
Ficam as partes em especial o executado e o Credor Fiduciário,
INTIMADOS por intermédio do presente Edital de Leilão e
intimação, suprindo assim a exigência contida no artigo 889, I
e V do NCPC. Dado e passado, Rio de Janeiro, aos 10 (dez) dias
do mês de Agosto do ano de dois mil e vinte um. Para que
produza seus efeitos legais, o presente Edital encontra-se
devidamente assinado eletronicamente pela Sra. Leiloeira
Pública Cristina Façanha, pela Responsável do Expediente
Karla Cristina de Jesus Vilhena Palhares e pelo MMa. Dra. Maria
Aparecida da Costa Bastos – Juíza de Direito.

TRIGÉSIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) 
Paulo Roberto Campos Fragoso - Juiz Titular do Cartório da 31ª Vara Cível da 
Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de 
vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este 
Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115, SL327/329/331, CORR D, CEP: 
20210-030 - Castelo - Rio de Janeiro – RJ, Tel.: 3133-2332, e-mail: cap31vciv@
tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Comum - Rescisão 
do Contrato E/ou Devolução do Dinheiro / Responsabilidade do Fornecedor, de nº 
0073613-55.2017.8.19.0001, movida por PATRICIA PIAZZA RAFFUL em face de 
JULIA HELENA RUFFINI VALLADA DOS SANTOS SANTOS; JULIANA DE BAR-
ROS, objetivando CITAÇÃO. Assim, pelo presente edital CITA o réu JULIA HE-
LENA RUFFINI VALLADA DOS SANTOS SANTOS; JULIANA DE BARROS, que 
se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias ofere-
cer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados, caso não ofereça contestação, e de 
que, permanecendo revel, será nomeado curador especial. Dado e passado nesta 
cidade de Rio de Janeiro, 07/07/2021. Eu, Alessandra Lemos Mascarello - Subst. 
do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/31370, digitei. E eu, Flavia Rodrigues Alves de 
Albuquerque - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/30320, o subscrevo.

Pesquisa da Febraban descarta alta do PIB
Já carteira de crédito pode crescer 11,3% em 2021

Pesquisa Febraban 
de Economia Ban-
cária e Expectativas 

não prevê revisão para cima 
do atual consenso (2,0%) 
sobre o Produto Interno 
Bruto (PIB) em 2022.Para 
55,6% dos participantes, há, 
inclusive, um viés de baixa, 
especialmente em função 
do aumento da Selic e das 
incertezas fiscais e políticas. 
Para os demais (44,4%), ris-
cos estão equilibrados e as 
projeções de expansão do 
PIB em torno de 2,0% es-
tão bem calibradas.

Divulgada nesta quarta-
feira, a Pesquisa da Fede-
ração Brasileira de Bancos 
é feita a cada 45 dias, logo 
após a divulgação da Ata da 
reunião do Comitê de Polí-
tica Monetária (Copom). O 
atual levantamento, realiza-
do entre os dias 11 e 17 de 
agosto, reuniu as percep-
ções de 18 bancos sobre a 
última Ata do Copom e as 
projeções para o desempe-
nho das carteiras de crédi-
to para o ano corrente e o 
próximo.

Nesta quarta-feira, o Ins-
tituto Brasileiro de Geo-
grafia e estatística (IBGE) 
comunicou que o PIB re-
gistrou variação negativa de 
0,1%, no segundo trimestre 
de 2021, na comparação 
com o primeiro trimestre do 
ano. Essa variação é consi-

derada de estabilidade pelo 
IBGE. A economia brasilei-
ra avançou 6,4% no primei-
ro semestre. Nos últimos 
quatro trimestres, acumula 
alta de 1,8%, e na compara-
ção com o segundo trimes-
tre do ano passado, cresceu 
12,4%. Já a Secretaria de 
Política Econômica do Mi-
nistério da Economia está 
com excesso de pessimismo 
e sustenta que o PIB deve 
apresentar crescimento aci-
ma de 5% este ano.

João Beck, economista e 
sócio da BRA, corretora as-
sociada da XP, enviou à re-
portagem do Monitor Mer-
cantil suas impressões sobre 
o PIB. Ele afirmou  que o 
PIB veio pouco abaixo da 
expectativa de mercado. “O 
mercado reagiu muito pou-
co ao PIB e hoje reage mais 
pelo ADP, pesquisa sobre 
emprego com setor privado 
nos EUA, que surpreendeu 
negativamente pelo 2º mês 
consecutivo”, comparou.

Para Beck, o desempe-
nho do setor de serviços 
foi destaque com cresci-
mento de 0,7% no trimes-
tre, resultado do avanço da 
vacinação e a continuidade 
do processo de reabertura 
econômica, que foi mais 
penalizado durante a crise, 
analisou.

“O PIB abaixo do espera-
do deve levar a algum corte 

das projeções deste ano. No 
qualitativo, chama atenção a 
forte contribuição negativa 
da queda do agro que so-
freu pela falta de chuvas e 
sucessivas geadas”, acredita. 

Além disso, diz ele, os 
patamares de inflação ainda 
incômodos e o elevado ní-
vel de desemprego e a con-
tinuação da alta da taxa de 
juros deverão atuar como 
fatores negativos para a ati-
vidade econômica no terço 
final do ano. “Como pano 
de fundo, destaque para os 
riscos hidrológicos, que têm 
se mostrado mais desafia-
dores que o antecipado pelo 
governo”, sublinhou.

Carteira de crédito

Conforme a pesquisa da 
Febraban, a carteira total de 
crédito deve se manter em 
um ritmo de expansão ele-
vado e crescer 11,3% em 
2021, aponta a Pesquisa Fe-
braban de Economia Ban-
cária e Expectativas. A pro-
jeção é superior à registrada 
na última edição do levan-
tamento (+10,3%), feita em 
junho, com destaque para a 
carteira pessoa física com 
recursos livres, cuja proje-
ção de crescimento passou 
de 12,6% para 15,6%, im-
pulsionada pelo processo 
de reabertura da economia 
e do avanço da vacinação 

no país, o que favorece es-
pecialmente as linhas liga-
das ao consumo.

Segundo a Pesquisa, o 
expressivo desempenho es-
perado para a carteira Pes-
soa Física Livre gerou uma 
alta relevante na projeção 
da carteira Livre, que subiu 
11,2% para os atuais 13,2%. 
No caso da carteira Pessoa 
Jurídica Livre, a revisão foi 
mais modesta, subindo de 
10,4% para 10,6%.

“No geral, as estimativas 
mostram que a oferta de cré-
dito seguirá se expandindo 
no 2º semestre, reforçando 
a percepção de recuperação 
da atividade econômica e a 
relevância do crédito para 
este crescimento. O crédito 
destinado às famílias deve se 
manter como o principal res-
ponsável pelo crescimento da 
carteira neste ano, embora o 
crédito destinado às empre-
sas também deva apresentar 
um crescimento relevante”, 
afirma Rubens Sardenberg, 
diretor de Economia, Regu-
lação Prudencial e Riscos da 
Febraban.

Outro sinal positivo cap-
tado pela Pesquisa foi a 
melhora das projeções de 
inadimplência da carteira 
livre, tanto para este ano 
quanto para 2022. Para 
2021, a nova projeção re-
cuou 0,1 ponto percentual, 
para 3,4%, enquanto a taxa 

esperada para 2022 também 
declinou na mesma magni-
tude, de 3,7% para 3,6%. 
Ambas as projeções seguem 
abaixo do patamar pré-pan-
demia, quando a taxa estava 
próxima dos 4%, sinalizan-
do que, apesar da alta espe-
rada, esta deve continuar 
em patamar controlado.

Projeções

Quanto às projeções para 
2022, os entrevistados espe-
ram uma expansão de 7,8% 
da carteira total de crédito, 
praticamente estável em 
relação à pesquisa anterior, 
quando a alta esperada era 
de 7,7%. A revisão mostrou 
uma melhora esperada para 
o desempenho da carteira 
com recursos livres (+9,8% 
ante +9,2%), compensada, 
em parte, por uma projeção 
mais modesta da carteira 
direcionada (+4,5% ante 
+5,1%). Neste caso, as revi-
sões para baixo do desem-
penho da economia bra-
sileira em 2022, diante das 
incertezas fiscais e políticas 
e o aumento da taxa Selic, 
tendem a conter a melhora 
das expectativas.

De acordo com a Pesqui-
sa Febraban de Economia 
Bancária e Expectativas, a 
grande maioria dos parti-
cipantes (88,9%) entendeu 
como adequada a elevação 

de 1,0 ponto percentual da 
Selic ocorrida na reunião de 
agosto do Copom, assim 
como o tom do comunica-
do e a indicação de outro 
aumento de mesma magni-
tude na próxima reunião.

Em reflexo à atuação do 
Banco Central no combate 
à inflação, os entrevistados 
(mediana das projeções) 
acreditam que haverá nova 
alta de 1,0 ponto percentu-
al na reunião do Copom de 
setembro, seguida por uma 
alta de 0,75 ponto percen-
tual na reunião de outubro, 
e outro ajuste de 0,5 ponto 
percentual em dezembro, 
com a Selic finalizando o 
atual ciclo de ajuste em 
7,5% ao ano.

Inflação

Já em relação à inflação, a 
preocupação é que a maior 
persistência inflacionária 
contamine as projeções de 
2022. Conforme a pesquisa, 
a maioria dos participantes 
(55,6%) entende que as pro-
jeções de inflação de 2022 
estão calibradas (pouco aci-
ma do centro da meta, em 
torno de 3,90%). Para uma 
parcela menor (22,2%), as 
projeções para 2022 devem 
seguir em alta, e a resposta 
do Banco Central deveria 
ser muito mais dura do que 
a sinalizada até o momento.

Petrobras 
deixa campo 
de Lapa do 
pré-sal 

A Petrobras informou nes-
ta quarta-feira que finalizou a 
cessão de sua participação de 
10% no campo de Lapa, no 
pré-sal da Bacia de Santos, 
para a TotalEnergies. A ope-
ração, que envolve também a 
cessão da totalidade da parti-
cipação detida pela Petrobras 
Netherlands B.V. (PNBV) na 
Lapa Oil & Gas B.V., socie-
dade constituída na Holanda, 
foi concluída com o paga-
mento de US$ 49,4 milhões 
para a Petrobras, já com os 
ajustes previstos no contrato.

Com o fechamento da tran-
sação, a Petrobras não terá 
mais participação em Lapa, en-
quanto a TotalEnergies, que já 
é operadora do campo, passará 
a ter 45%. Os demais sócios 
no campo são Shell Brasil Pe-
tróleo (30%) e Repsol Sinopec 
Brasil (25%). A média de pro-
dução do campo no primeiro 
semestre de 2021 foi de 50,7 
mil boe/dia, sendo 5,07 mil 
boe/dia a parcela correspon-
dente à Petrobras.
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