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A ENERGIA LIMPA: A 
SITUAÇÃO EUROPEIA
Custo de produção a partir de fontes 
renováveis é sempre mais barato e 
estável. Por Edoardo Pacelli, página 2

UM POR TODOS E 
TODOS POR UM
Brasil cumpriu até agora apenas  
1,5% da meta ambiental.  
Por Ana Rita Albuquerque, página 4

PETROBRAS, 68, 
VOLTARÁ A SEU DESTINO
Somente cultivadores de fake news 
podem duvidar do sucesso da estatal. 
Por Marcos de Oliveira, página 3

Expectativa de 
que título verde 
movimente
R$ 30 bilhões

Foi assinado nesta sexta-feira 
o decreto que institui a Cédula 
de Produto Rural (CPR) Verde. 
O título poderá ser emitido pe-
los produtores para atividades de 
serviços ambientais relacionadas 
à conservação de florestas e recu-
peração da vegetação nativa e que 
resultem, entre outros, em redu-
ção de emissões de gases de efeito 
estufa.

A CPR-V funcionará da seguin-
te forma: em vez de se compro-
meter em entregar o resultado da 
produção agropecuária em paga-
mento a um recurso financeiro 
obtido, o produtor poderá dar 
como garantia ao dinheiro recebi-
do a manutenção de determinada 
área florestal em pé.

A intenção é utilizar a CPR, 
instrumento já difundido na agro-
pecuária há mais de 20 anos, para 
que interessados em fazer com-
pensação de carbono e zerar suas 
emissões, por exemplo, possam 
incentivar o setor, gerando uma 
renda extra para o produtor rural.

Além do produtor rural, asso-
ciações e cooperativas rurais, o 
instrumento também poderá ser 
emitido pelo concessionário de 
florestas nativas ou plantadas.

A CPR Verde poderá ser emi-
tida ainda para as áreas de preser-
vação obrigatórias da propriedade 
rural, como as de preservação 
permanente (APP) ou reservas 
legais. O título, para ser emitido, 
deverá ser acompanhado de cer-
tificação por auditoria externa ou 
de terceira parte, para indicação e 
especificação dos produtos rurais 
que a lastreiam.

Custos de energia solar e
eólica caíram até 16% em 2020

Fitch ameaça tirar AAA dos EUA

Em 10 anos, novas instalações ficaram 85% mais baratas

Dados da Agência Inter-
nacional de Energia Re-
novável (Irena), compi-

lados pelo Instituto de Estudos 
para o Desenvolvimento Indus-
trial (Iedi) mostram que, no mun-
do, os custos de adições de capa-
cidade de energia solar e eólica 
continuam caindo. Isso ajudou em 
um crescimento recorde de novas 
instalações.

O declínio dos custos foi im-
pulsionado pelas melhorias tecno-
lógicas e pela crescente demanda 
da China, que no último ano adi-
cionou dois terços da nova ca-

pacidade. Diante da crise hídrica 
e das mudanças climáticas, esta 
tendência contribui para o Brasil 
diversificar sua matriz energética 
sem abrir mão da sustentabilida-
de, afirma o Iedi.

Em 2020, o custo dos novos 
projetos de energia solar caiu en-
tre 7% (fotovoltaica) e 16% (ener-
gia concentrada) em relação a 
2018. Houve a inauguração de du-
as novas instalações chinesas com 
custos totais mais baixos.

Nos projetos eólicos, os valores 
caíram 13%, no caso das eólicas 
terrestres, e 9% nas eólicas maríti-

mas em relação a 2019.
Baseado em números da Irena, 

analistas do Instituto de Econo-
mia de Energia e Análise Finan-
ceira (Ieefa) descobriram que, na 
última década, o custo da eletrici-
dade da energia solar em grande 
escala caiu 85%, enquanto caiu 
68% o custo da energia solar 
concentrada, aquela produzida 
por sistemas capazes de transfor-
mar energia solar em térmica. A 
energia eólica também custa bem 
menos: o preço onshore diminuiu 
56%, o offshore 47%. Ver Opi-
nião, página 2

Anúncio se soma a especulações no mercado financeiro

A Fitch Ratings anunciou 
que, se o limite da dívida 
dos Estados Unidos não 

puder ser aumentado ou suspenso 
em tempo hábil, o risco de um de-
fault soberano dos EUA aumenta.

A secretária do Tesouro, Janet 
Yellen, disse na terça-feira que os 
congressistas têm até 18 de outu-
bro para aumentar ou suspender 
o limite da dívida antes que o país 
dê o calote na dívida nacional.

“Se isso acontecesse, revisaría-
mos o rating soberano dos EUA, 
com prováveis implicações nega-
tivas”, disse a Fitch Ratings. No 
entanto, afirmou acreditar que o 
limite da dívida dos EUA será au-
mentado ou suspenso a tempo de 
evitar um evento de default.

Em julho de 2021, a agência 
de classificação de risco afir-
mou o rating AAA do emis-
sor (IDR) de longo prazo em 
moeda estrangeira dos Estados 
Unidos com perspectiva nega-
tiva, o que reflete riscos para as 
finanças públicas e a trajetória 
da dívida.

O impasse do limite da dívida 
reflete a falta de consenso político 
que prejudicou a capacidade dos 
EUA de enfrentar os desafios fis-
cais por algum tempo, acrescentou 
a Fitch Ratings. O Departamento 
do Tesouro dos EUA ainda teria 
capacidade limitada para fazer pa-
gamentos além de 18 de outubro, 
mas isso dependeria de receitas 
voláteis e fluxos de despesas, de 

acordo com a agência de classifi-
cação.

“A priorização de pagamentos 
de dívidas, assumindo que esta se-
ja uma opção, levaria ao não paga-
mento ou atraso no pagamento de 
outras obrigações, o que provavel-
mente prejudicaria o status AAA 
dos EUA”, disse a Fitch Ratings.

Um default técnico real sobre 
os títulos do Tesouro dos EUA 
– um evento de probabilidade 
extremamente baixa nesta fase – 
seria altamente perturbador para 
os mercados financeiros, conside-
rando que o mercado de tesoura-
ria é o eixo do sistema financeiro 
global, disse uma nota de pesquisa 
do UBS Global Wealth Gestão na 
quarta-feira.

Inflação na 
Europa
bate recorde
de 13 anos

A inflação da Zona do Euro 
acelerou para 3,4% em setembro 
no comparativo com o ano pas-
sado, atingindo a maior alta em 
13 anos, de acordo com uma es-
timativa preliminar divulgada pelo 
Eurostat (o IBGE da União Eu-
ropeia).

Os preços da energia continu-
aram a ser o principal impulsio-
nador da inflação, aumentando 
17,4% em relação ao ano anterior. 
Os preços dos alimentos, álcool e 
tabaco e produtos industriais não 
energéticos registraram um cresci-
mento anual de 2,1%. O aumento 
nos preços dos serviços acelerou 
para 1,7%.

Carsten Brzeski, chefe de estu-
dos macroeconômicos do ING, 
disse à agência de notícias Xinhua 
que, embora as taxas de inflação 
continuem a ser impulsionadas 
principalmente por fatores tem-
porários, há indícios de que essa 
alta possa ser mais persistente do 
que o inicialmente previsto.

“Vemos dois tipos de efeitos 
secundários se materializando”, 
disse Brzeski. “Produtores repas-
sarão os custos e salários mais al-
tos”.

Orçamento 
do Rio: mais 
receitas e 
menos despesas

O Projeto da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) do Estado do Rio 
de Janeiro foi publicado no Diário 
Oficial do Legislativo nesta sexta-fei-
ra, com previsão de equilíbrio nas 
contas do estado. A arrecadação 
líquida estimada para 2022 é de 
R$ 85,7 bilhões, R$ 16,5 bilhões a 
mais do que a prevista para 2021. 
O texto aponta estimativa de gas-
tos da mesma ordem.

Após análise pelos deputados e 
audiências, a versão final deve ser 
votada em dezembro. Em 2021, o 
déficit previsto era de R$ 21,5 bi-
lhões. A previsão de despesas em 
2022 é cerca de R$ 5 bilhões infe-
rior à deste ano.

Segundo o projeto publicado 
nesta sexta pelo governo, a princi-
pal arrecadação do Estado é atra-
vés de impostos, que correspon-
dem a 68% de todas as receitas 
– somente com o ICMS, a previ-
são de arrecadação é de quase R$ 
46,5 bilhões em 2022.
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Por Edoardo 
Pacelli

Graças à alta no 
preço do gás e 
do carvão, as 

energias renováveis estão se 
tornando mais baratas. Po-
rém, o uso forçado de car-
vão mostra que pensar em 
depender apenas do sol e 
do vento ainda é algo irreal.

A crise energética na Eu-
ropa mostra o quanto estas 
economias ainda dependem 
do mercado de combustí-
veis fósseis, que se torna 
cada vez mais volátil, devi-
do a uma série de fatores 
convergentes. A ferrada das 
contas vai doer.

Enquanto isso, pelo me-
nos, surgem notícias positi-
vas: o Instituto de Econo-
mia de Energia e Análise 
Financeira (Ieefa) informa 
que a energia produzida a 

partir de fontes renováveis 
é sempre mais barata – e 
a estabilidade das renová-
veis é um antídoto cada vez 
mais poderoso para a vola-
tilidade do gás e do carvão.

Citando um estudo da 
Agência Internacional de 
Energia Renovável (Irena), 
analistas do Ieefa descobri-
ram que, na última década, 
o custo da eletricidade da 
energia solar em grande 
escala caiu 85%, enquanto 
caiu 68% o custo da ener-
gia solar concentrada, isto 
é produzida por sistemas 
fotovoltaicos, capazes de 
transformar energia solar 
em térmica.

Como? Explorando a 
refração da luz solar, obti-
da por meio de superfícies 
reflexivas, como espelhos, 
para concentrá-la em um 
receptor muito menor. Des-
sa forma, o calor é conver-

tido em energia mecânica 
por uma máquina térmica 
– geralmente uma turbina a 
vapor – cujo eixo motor es-
tá conectado o eixo de um 
gerador elétrico.

A energia eólica também 
custa bem menos, uns 50%: 
o preço onshore diminuiu 
56%, o offshore 47%. Re-
sumindo, as energias reno-
váveis costumam ser mais 
baratas do que as alternati-
vas poluentes.

A tendência representa 
a resposta ao preço do gás 
natural e do carvão, dois fa-
tores-chave, que triplicaram 
o preço da eletricidade no 
Velho Continente em com-

paração com o ano passa-
do. O preço do gás natural 
liquefeito também subiu 
a níveis recordes recente-
mente. O custo do gás e o 
aumento do consumo pós-
-pandemia obrigam os paí-
ses a recorrer às centrais a 
carvão, cada vez mais caras 
devido às políticas dissuasi-
vas europeias.

O Ieefa escreve que as 
flutuações (devido a vários 
fatores) são indicativas 
de quanto a indústria de 
combustíveis fósseis está 
se tornando cada vez mais 
imprevisível. Em julho, o 
pesquisador australiano 
Tim Buckley, diretor do 
Energy Finance Studies, 
observou de que forma 
os investidores globais es-
tavam acelerando o afas-
tamento em investir nos 
combustíveis fósseis e se 
preparando para “colo-

car quantidades cada vez 
maiores de capital em pro-
jetos de infraestrutura de 
energia renovável”.

Todos os dados apon-
tam para uma reconversão 
louvável do sistema, em 
chave verde, onde as ener-
gias renováveis formarão a 
espinha dorsal da produ-
ção de energia. Mas ainda 
se fala de um futuro muito 
remoto: a capacidade de 
produção verde é impor-
tante, porém ainda muito 
marginal (os mais de 2.800 
GW instalados na Itália, 
por exemplo, cobrem 20% 
das necessidades); a capa-
cidade de armazenamento 
continua bem limitada (de-
vido a obstáculos tecno-
lógicos); e o mesmo con-
ceito se aplica à eficiência 
da rede. A recaída no uso 
do carvão (representando 
o último recurso) atesta a 

falta de alternativas.
Na transição energéti-

ca, de hoje para a neutra-
lidade de carbono (2050), 
só podemos contar com 
tecnologias de ponte: gás 
e nuclear. E como recor-
dou o professor Davide 
Tabarelli, presidente e 
fundador, desde 2006, da 
NE – Nomisma Energia, 
empresa de pesquisa em 
energia e meio ambiente, 
a Itália não usa a energia 
nuclear nem o gás natural, 
que importa do exterior, 
em vez dos 200 bilhões de 
metros cúbicos de reser-
vas hídricas. É difícil re-
duzir os custos de energia 
quando o sistema baseado 
em energias renováveis 
ainda não foi completado.

Edoardo Pacelli é jornalista, ex-

diretor de pesquisa do CNR (Itália) e 

editor da revista Italiamiga.

Por Victor Hugo 
Pereira Gonçalves

A recente discussão 
sobre a consti-
tucionalidade da 

medida provisória (MP) 
apresentada pelo presidente 
Jair Bolsonaro, que estabe-
lecia mudanças no Marco 
Civil da Internet, nos reme-
te a uma máxima simplória, 
mas cheia de significado, 
que diz: “Uma coisa é uma 
coisa, e outra coisa é outra 
coisa.”

Neste caso, a falta de legi-
timidade do instrumento uti-
lizado e os objetivos que mo-
tivaram a apresentação dessa 
matéria são uma coisa. Já a 
necessidade de criar alguns 
instrumentos para regular as 
mídias sociais é outra.

Para tornar a analogia 
um pouco mais sofisticada 
e manter o tema no âmbi-
to da luta pela liberdade de 
expressão, podemos usar a 
licença poética e criar uma 
versão da obra de Chico 
Buarque. “Apesar da MP, 
regular as mídias sociais de-

ve acontecer algum dia.”
Significa reconhecer o ób-

vio. Ou seja, da forma como 
foi apresentada, a MP tinha 
um caráter político circuns-
tancial e visava defender os 
interesses do presidente. Sob 
o ponto de vista estrutural, 
ela era inconstitucional. À 
MP falta o caráter de urgên-
cia essencial para uma pro-
posta deste tipo.

Apesar disso, no conte-
údo, a MP não era de to-
do ruim. A regulação das 
empresas de internet é um 
movimento que precisamos 
e devemos adotar em al-
gum momento. Ou será que 
deixamos passar a melhor 
oportunidade?

Da forma como o Marco 
Civil da Internet foi cons-
truído, ele só trouxe bene-
fícios para dois tipos de or-
ganização: as empresas de 
telecomunicações e as gran-
des empresas de internet. 
Elas não se responsabilizam 
por nada. O objeto tratado 
no Marco Civil refere-se a 
eles, mas não os atinge. O 
ônus é suportado pelo usu-

ário, que é sujeitado a si-
tuações as quais não pode 
compreender ou determi-
nar o alcance de tecnologias 
e direitos. Esta situação de 
hipossuficiência compro-
vada do usuário evidencia 
a pertinência da discussão 
sobre a necessidade de se 
regular a retirada de conte-
údo, por exemplo.

É preciso criar mecanis-
mos para evitar que, unilate-
ralmente, as empresas de in-
ternet tirem o conteúdo sem 
a devida formação de um de-
vido processo legal, que é um 
direito fundamental. Aliás, 
existe vasta jurisprudência e 
doutrina que amplia o alcan-
ce desse direito fundamental 
para empresas e particulares, 
ou seja, não é mistério algum 
de que o princípio constitu-
cional do devido processo 
legal deve também ser aplica-

do nas práticas de retirada de 
conteúdo.

Hoje, a única forma au-
torizada por lei de retirada 
de conteúdo unilateral, sem 
notificação, é relacionado à 
questão de direitos autorais. 
Regular as mídias sociais é 
importante, necessário e está 
demorando para acontecer.

A discussão sobre a MP, 
principalmente pela forma 
como foi feita, é descabida, 
mas é preciso que existam 
projetos de lei para avançar 
nessa direção. Estabelecer 
processos para se estabele-
cerem os limites e como se 
darão essas retiradas de con-
teúdo devem ter como obje-
tivo a efetividade dos direitos 
e dos princípios constitucio-
nais. Esta deveria ser a luta de 
todos. Devem ser estabeleci-
das as molduras sobre como 
esse processo será constru-
ído, quais serão os funda-
mentos e os meios em que 
se implementarão os direitos 
dos usuários, agora titulares 
de dados.

As redes sociais hoje em 
dia não entregam nada so-

bre os seus processos deci-
sórios de retirada de con-
teúdo. Não justificam os 
fundamentos legais e con-
tratuais que se embasaram. 
Cabe ressaltar que a fun-
damentação das decisões é 
direito constitucional e as 
redes sociais não estão fora 
desse alcance legal. As redes 
sociais muito menos possi-
bilitam o exercício do direi-
to constitucional de revisão 
das decisões proferidas. 
Elas simplesmente excluem 
os conteúdos e impedem a 
sua efetiva restituição.

Dizer simplesmente que 
qualquer restrição à liberda-
de de expressão é ruim não 
é correto. Nem a preocupa-
ção com a falta de citação à 
questão das fake news deve 
ser vista como obstáculo 
para essa discussão.

Nas discussões empreen-
didas, sempre há o esqueci-
mento proposital de um prin-
cípio constitucional implícito, 
que é o princípio da verdade. 
A verdade é formadora do 
Estado Brasileiro como seu 
fundamento jurídico.

Desta forma, ainda que 
as fake news não estejam 
citadas explicitamente em 
um projeto, ou na MP, é fa-
to que isso não precisa ser 
explícito. A verdade é algo 
determinante para a cons-
trução do ordenamento ju-
rídico, das práticas sociais e 
jurídicas dentro da Consti-
tuição Brasileira.

Que saibamos separar 
uma coisa da outra. Que a 
derrubada da MP não sig-
nifique o fim da discussão. 
A regulação feita da forma 
correta, com ampla opor-
tunidade de debate, é o ca-
minho para que a liberdade 
de expressão seja garantida 
com os seus direitos, seus 
deveres, seus limites e justi-
ficativas, por meio da trans-
parência construída em 
processos legítimos.

Victor Hugo Pereira Gonçalves, 

autor do livro Marco Civil da 

Internet Comentado, é presidente 

do SIGILO, Instituto Brasileiro 

de Defesa da Proteção de Dados 

Pessoais, Compliance e Segurança da 

Informação.
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A energia limpa: a situação europeia

Apesar da MP, regular as mídias sociais deve acontecer algum dia
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Petrobras, 68, resiste  
e voltará a seu destino

Em 3 de outubro de 1953, após intensa mobilização 
popular – O Petróleo é Nosso – a Lei 2 004, sancio-

nada por Getúlio Vargas, organizava a política nacional do 
petróleo, estabelecendo o monopólio estatal e a criação 
da Petrobras. Neste domingo, 67 anos depois, somente os 
cultivadores de fake news podem duvidar do sucesso da 
empreitada. A estatal confunde-se com o próprio Brasil.

E não faltam detratores. Nestes tempos de com-
bustíveis a preço de ouro, há quem diga que a Petrobras 
não pode reduzir os valores, pois na época em que se 
tinha gasolina e gás a preços decentes a estatal teria per-
dido “US$ 40 bilhões”. Confundem – alguns por ignorân-
cia, outros por esperteza – prejuízo contábil, causado por 
baixa em ativos por conta da queda do valor do barril de 
petróleo, com perda operacional.

Na verdade, em 2012, 2013 e 2014, a Geração Opera-
cional de Caixa, indicador de desempenho real, nunca foi 
inferior a US$ 26 bilhões. E o preço da gasolina ficava 
abaixo de R$ 3.

Não foram poucas as falácias para justificar o processo 
de desmonte da Petrobras. Vejamos a dupla de atacantes 
da Globo (Miriam Leitão e Carlos Alberto Sardenberg):

– Em 2008, dois anos após a descoberta de pré-sal, 
Sardenberg publicou artigo afirmando que o pré-sal exis-
tia “só na propaganda do governo”;

– Em 2009, Miriam Leitão reconheceu a existência do pré-
sal, mas foi categórica ao afirmar que a Petrobras não tinha 
tecnologia para extrair petróleo em águas tão profundas;

– A Petrobras começou a extrair petróleo no pré-sal, mas 
os jornalistas não se deram por vencidos: o custo é muito 
alto, o que torna a operação economicamente inviável.

– No final de abril de 2016, Carlos Alberto Sardenberg 
decreta: “Quebraram a estatal. Ou ela faz um acordo judi-
cial ou vai precisar de aportes do governo”.

Não fez nem um, nem preciso do outro. Mesmo sob 
ataque, a Petrobras resiste e voltará a seu trilho vitorioso.

Concorrência

A adoção da Política de Paridade de Importação (PPI) 
foi anunciada como mecanismo para definir permitir a 
concorrência nos preços dos combustíveis. Houve, na ver-
dade, o estabelecimento de um (elevado) preço mínimo.

Bolso de poucos

O subsídio para botijões de gás representará, por tabela, 
um subsídio para os investidores privados da Petrobras, 
que continuarão recebendo dividendos turbinados pelo 
preço dolarizado de óleo e gás.

Vale tudo

Depois do vale-gás, o governo terá que criar o vale-
diesel, o vale-feijão, o vale-arroz, o vale-café...

Rápidas

A Escola Politécnica da PUCPR oferece 5 cursos 
online gratuitos, de curta duração, voltados para TI. As 
aulas serão ao vivo, mas de maneira remota. Informações 
pucpr.br/noticias/pucpr-lanca-cursos-online-gratuitos-
nas-areas-de-tecnologia *** O cartunista carioca Léo 
Valença lança o livro Passatempos Ecológicos do Lucas 
(PoD Editora), que une sustentabilidade a muita diversão 
para as crianças na pandemia *** O Instituto dos Advo-
gados do RS realizará o curso online “Processo Admin-
istrativo Tributário”, de 6 a 22 de outubro. Inscrições: 
cursodeprocessoadm.eventize.com.br

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA ASSEMBLEIA
EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DA COOPERATIVA DE CONSUMO DOS

PROPAGANDISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - COOPROP.
O Presidente da COOPERATIVA DE CONSUMO DOS
PROPAGANDISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - COOPROP, CNPJ
29.478.746/0001-97, NIRE 354.0017758-6, Inscrição Estadual nº
454.562.232.110, com sede na Rua Cabo Diogo Oliver nº 449, Sala 02,
Bairro Vila Mogilar, Mogi das Cruzes, SP, CEP 08773-000, convida a
presença de todo o quadro societário composto de (21) vinte e um
cooperantes para comparecer em sua sede no dia 16 de outubro de
2021 com primeira chamada as 08:00h, segunda chamada as 09:00h e
terceira e última chamada as 10:00h, para participar da SEGUNDA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2021 para votar e deliberar
a seguinte pauta: (1) Entrada e saída de cooperantes; (2) Deliberação
para aprovação ou não de alterações estatutárias. (3) Candidatura,
eleição e posse de nova Diretoria para o quadriênio 2021/2025.

Mogi das Cruzes, 04 de outubro de 2021.
Ailton Lopes da Silva - CPF 146.797.708-05. Diretor Presidente.

O  INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE
CNPJ  Nº 31.315.120/0001-01.
“EDITAL DE CONVOCAÇÃO:

 O Instituto de Desenvolvimento Humano Dom Pixote conforme dis-
posto nos artigos 6º, 7º e 8º do Estatuto Social. A Presidenta do Conselho de
Administração da instituição, Sra. Ana Carolina Relvas Policani Beckemann
subscrita, pelo presente Edital “CONVOCA os senhores membros Conselhei-
ros e associados para participarem de Assembléia Geral Extraordinária
(AGE) que será realizada no dia 12 de Outubro de 2021, às 10horas, na
Rua Jorge Rudge 130 nº, Vila Isabel, Rio de Janeiro CEP: 20.550.220, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Alteração do Estatuto Social. A
Assembléia Geral Extraordinária ocorrerá com o “quórum” de ao menos um
terço (1/3) de seus membros, em primeira convocação, e com um quinto (1/5)
meia hora depois, em segunda convocação”.  Rio de Janeiro, 27 de setembro
de 2021. Presidente Ana Carolina Relvas Policani Beckemann”.

Pandemia leva 62% das empesas  
a manter trabalho remoto
Cuidado com a saúde mental dos funcionários preocupa

Pesquisa encomen-
dada pela VR Be-
nefícios e realizada 

pelo Instituto Locomotiva 
com RHs apontou 95% das 
empresas possuem escritó-
rio físico, sendo que 5% es-
tão fechados, e 98% preten-
dem manter o espaço físico 
após o fim da pandemia.

A crise provocada pelo 
coronavírus fez com que 
as empresas redesenhassem 
sua forma de trabalho pra-
ticamente de um dia para o 
outro e o home office foi a 
alternativa encontrada para 
que as operações não paras-
sem.

No entanto, a pesquisa 
revelou que entre as com-
panhias que ainda adotam o 
trabalho remoto 2/3 (62%) 
pretendem manter esta prá-
tica como alternativa após o 
fim da pandemia. O levan-
tamento também trouxe os 
principais desafios enfren-
tados pelas empresas que 
adotaram o trabalho remo-
to.

Saúde mental

Para 49% o ponto princi-
pal foi o cuidado com a saú-
de mental dos funcionários, 
33% revelaram que tiveram 
dificuldade de controlar o 
horário de trabalho e 30% 
dificuldade de comunicação 
entre a equipe. Dentre os 
benefícios oferecidos pelas 
empresas, o fornecimento 
de cadeiras apropriadas foi 
o mais disponibilizado du-

rante a pandemia, seguido 
por apoio psicológico, re-
embolso de internet, ajuda 
de custo para pagamento de 
contas (luz, água ou gás) e 
ginástica laboral.

Os investimentos tam-
bém foram coletados na 
pesquisa: segundo os en-
trevistados, 41% disseram 
que manterão o que ha-
viam previsto para 2021, 
enquanto 25% farão mais 
que o planejado. A contra-
tação de funcionários e a 
comunicação/publicidade 
são os investimentos que 
as empresas mais preten-
dem fazer este ano. Tam-
bém figuram a lista obra/
reforma, criação ou ex-
pansão de canais de ven-
das, criação e lançamento 
de novos produtos e ven-
das digitais.

Funcionalismo

Já segundo o levanta-
mento feito pela Salesfor-
ce, 52% dos profissionais 
estão dispostos a trocar de 
emprego para continuarem 
trabalhando de casa.

Já na administração pú-
blica, nesta sexta-feira, 
instrução normativa do 
Ministério da Economia, 
publicada no Diário Oficial 
da União, traz regras para o 
retorno “seguro e gradual” 
de servidores e empregados 
públicos ao trabalho pre-
sencial. Pelo documento, 
a volta deve ocorrer com 
a observação das medidas 

sanitárias recomendadas 
pelo Ministério da Saúde 
como uso de equipamentos 
de proteção individual e de 
medidas em relação aos ca-
sos suspeitos e confirmados 
do coronavírus.

A mesma instrução nor-
mativa traz uma lista de 
casos nos quais os servido-
res e empregados deverão 
permanecer em trabalho 
remoto. Na lista estão, por 
exemplo, os que apresen-
tem condições ou fatores de 
risco como idade igual ou 
superior a 60 anos; tabagis-
mo; obesidade; insuficiên-
cia cardíaca, miocardiopa-
tia isquêmica entre outras. 
Também figuram na lista de 
risco quem tem hipertensão 
arterial; doença cerebrovas-
cular; pneumopatias graves 
ou descompensadas (asma 
moderada/grave), imuno-
depressão e imunossupres-
são; doenças renais crônicas 
em estágio avançado, diabe-
tes melito, além de doenças 
cromossômicas com estado 
de fragilidade imunológica; 
neoplasia maligna, cirrose 
hepática, doenças hemato-
lógicas (incluindo anemia 
falciforme e talassemia); e 
gestação.

Dispensa

Além de casos de saúde, 
também ficam liberados do 
trabalho presencial pais e/
ou responsáveis legais de 
crianças em idade escolar 
e inferior, em locais onde 

aulas presenciais e serviços 
de creche ainda não tenham 
sido retomados.

Em todos esses casos a 
dispensa deverá ser solici-
tada pelo próprio servidor 
ou empregado público me-
diante uma autodeclaração 
enviada por e-mail à chefia 
imediata. A instrução nor-
mativa ressalta, no entanto, 
que quem fornecer infor-
mações falsas poderá sofrer 
sanções penais e adminis-
trativas. A chefia imediata 
do servidor deverá avaliar 
se o regime de trabalho re-
moto é compatível com a 
função desempenhada por 
cada um dos seus subordi-
nados.

Servidores e emprega-
dos públicos que continu-
arem em trabalho remoto 
ou que estejam afastados 
de suas atividades presen-
ciais não poderão receber 
auxílio-transporte, nem 
adicional noturno. Nesse 
último caso a exceção é pa-
ra atividades que tenham 
necessidade de ser presta-
das em horário compreen-
dido entre 22 horas de um 
dia e 05 horas da manhã 
do dia seguinte, desde que 
autorizada pela chefia ime-
diata. Fica vedado ainda o 
pagamento de adicionais 
ocupacionais de insalubri-
dade, periculosidade, irra-
diação ionizante e gratifi-
cação por atividades com 
raios X ou substâncias ra-
dioativas, previstos na Lei 
nº 8.112, de 1990.

Nuclep pode sair do programa de desestatização

A Comissão de De-
s e n vo l v i m e n t o 
Econômico, In-

dústria, Comércio e Servi-
ços da Câmara dos Depu-
tados discute na próxima 
quarta-feira (6) a proposta 
de retirar a Nuclebrás Equi-
pamentos Pesados (Nuclep) 
do programa de desestatiza-
ção. A reunião será realizada 
às 16 horas, no plenário 5.

Fundada em 1975, a Nu-
clep foi incluída no Pro-

grama Nacional de De-
sestatização pelo Decreto 
10.322/20, mas um projeto 
em análise na Câmara busca 
suspender esse decreto. A 
sede da estatal é em Itaguaí, 
Rio de Janeiro.

Rejeitado

O Projeto de Decreto 
Legislativo (PDL) 153/20, 
apresentado pelo deputado 
André Figueiredo (PDT-

CE), foi rejeitado pela Co-
missão de Minas e Energia 
em junho e agora precisa 
ser votado pela Comissão 
de Desenvolvimento Eco-
nômico.

“Vinculada ao Ministé-
rio de Minas e Energia, a 
Nuclep é uma estatal que 
produz equipamentos para 
as usinas nucleares do com-
plexo de Angra dos Reis 
(RJ). Também foi responsá-
vel pela fabricação de com-

ponentes para o submari-
no nuclear que está sendo 
construído pela Marinha”, 
informa o deputado Julio 
Lopes (PP-RJ), que pediu a 
realização do debate.

Segundo a Agência Câ-
mara de Notícias, foram 
convidados para discutir 
o assunto com os parla-
mentares, os ministros da 
Economia e de Minas e 
Energia um representante 
da Nuclep.
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Um por todos e todos por 
um: o planeta agradece

Até quando acreditaremos que os danos ambientais 
são reversíveis, que não somos os causadores dessa 

desordem climática e que apenas os entes estatais têm de-
veres em relação à preservação ambiental? A decisão dos 
brasileiros mudarem padrões de consumo é tão importan-
te quanto a atuação de etnias indígenas para a conservação 
da biodiversidade; quanto a mobilização de brigadas de 
incêndio; quanto as indústrias reduzirem a emissão de 
gases de efeito estufa; quanto os agricultores reduzirem o 
uso de água para irrigação, a expansão agrícola por meio 
do desmatamento ilegal e a degradação das terras devido 
ao uso de pesticidas, fertilizantes e queimadas; quanto a 
união dos coletadores e conscientização ambiental das 
comunidades; quanto as pesquisas científicas; quanto as 
parcerias das empresas para a restauração florestal e para 
uma economia verde.

Com o desmatamento e consequente aumento de áreas 
degradadas, especialmente no Cerrado e na Amazônia, 
vivenciamos um verdadeiro colapso ecológico. A redução 
das áreas alagadas no Pantanal e das chuvas na Amazônia 
são consequências da degradação dos ecossistemas e aca-
bam ocasionando um efeito dominó, atingindo o equi-
líbrio climático das cidades no Brasil e no mundo. Isso 
propicia a seca e a consequente crise hídrica, alagamentos, 
incêndios florestais, tempestades de poeira. Já estamos 
testemunhando esses fenômenos, sobretudo, na região 
Sudeste e Centro-Oeste.

Os investimentos na proteção da natureza devem ser 
triplicados com a ajuda do setor privado e de todos os 
demais atores. Estamos atrasados na proteção da saúde do 
planeta. O Brasil se comprometeu em reduzir a emissão 
de poluentes e restaurar 12 milhões de hectares de áreas 
desmatadas até 2030. No entanto, cumpriu até agora ape-
nas 1,5% dessa meta segundo o Observatório da Restau-
ração e Reflorestamento. Grande parte de nossos rios e 
mares está poluído, e atividades ilegais – como o garimpo 
na Amazônia, o avanço da agropecuária em vegetação 
nativa, o uso indiscriminado de agrotóxicos, a ameaça a 
etnias indígenas e a seus territórios – nos dão pouca pers-
pectiva de cumprir a meta estabelecida.

Em junho desse ano, a ONU inaugurou a Década de 
Restauração dos Ecossistemas 2021–2030. Um grande de-
safio que se impõe ao Brasil é o de apresentar na Confe-
rência do Clima (COP-26), que será realizada em novem-
bro, em Glasgow, na Escócia, dados e ações efetivas para 
ajudar a reverter esse estado febril em que vive o planeta, 
esquentando a cada dia, aumentando a pobreza, a fome e 
comprometendo a segurança humana.

Como detentor da maior biodiversidade do planeta, 
o Brasil apresenta grande vulnerabilidade se não houver 
uma gestão eficiente e políticas públicas para reduzir o 
desmatamento e contribuir para estancar o aumento glo-
bal de temperatura. O pagamento por serviços ambientais 
para o reflorestamento e preservação das florestas, con-
forme proposta do Governo Federal, pode ser uma solu-
ção, unir os poderes estatais e as empresas nessa emprei-
tada pode ser outra solução, mas sem a união de todos, 
inclusive da sociedade em geral, não construiremos uma 
governança eficiente nesse estado de emergência climática 
que ameaça nossa maior riqueza que é a biodiversidade. 
Façamos a nossa parte. As futuras gerações agradecem, e 
o planeta também.

I. DATA, HORA E LOCAL: ao dia 24 do mês de setembro de 2021, às 
9:00 horas, na sede social da SRC COMPANHIA SECURITIZADORA DE 
CRÉDITOS FINANCEIROS, localizada na Rua Joaquim Floriano, nº 1052, 13º 
andar, Itaim Bibi, CEP: 04534-004, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo (“Companhia” ou “Emissora”). II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, em 
razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 4º, do 
artigo 124, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 
das Sociedades por Ações”), conforme se verifica pela assinatura lançada 
no Livro de Presença de Acionistas. III. MESA: Presidida pelo Sr. Antonio 
Amaro e secretariada pelo Sr. Ricardo Lucas Dara da Silva. IV. ORDEM DO 
DIA: Deliberar sobre: (I) a alteração da data de vencimento das debêntures da 
primeira emissão de debêntures da Companhia (“Debêntures”), cujos termos 
foram aprovados na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de 
setembro de 2018 (“AGE da Emissão”), na Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 1º de outubro de 2018 (“AGE de Re-ratificação de 2018”) e na 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de junho de 2019 (“AGE de 
Re-ratificação de 2019”), bem como das datas de amortização programada 
e das datas de pagamento da remuneração também aprovadas na AGE da 
Emissão, na AGE de Re-ratificação de 2018 e na AGE de Re-ratificação de 
2019; (II) a alteração da remuneração das Debêntures aprovada na AGE da 
Emissora, na AGE de Re-ratificação de 2018 e na AGE de Re-ratificação 
de 2019; (III) a ratificação das demais disposições constantes da AGE da 
Emissão, na AGE de Re-ratificação de 2018 e na AGE de Re-ratificação de 
2019; (IV) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos 
e assinar todos os documentos necessários à realização das deliberações 
acima; e (V) a autorização para a publicação desta ata na forma prevista no 
§1°, do artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações. V. DELIBERAÇÕES: 
instalada a Assembleia, foram tomadas as seguintes deliberações, sem 
quaisquer restrições, aprovadas pela unanimidade dos acionistas titulares 
da totalidade das ações representativas do capital social da Companhia:  
(I) aprovar a alteração da data de vencimento das Debêntures, bem como as 
datas de amortização programada e das datas de pagamento da remuneração, 
por meio da alteração das deliberações constantes dos itens (I)(g), (I)(r) e (I)
(s) da AGE da Emissão, que passarão a ter a seguinte redação: (g) Prazo de 
Vigência e Data de Vencimento: ressalvadas as hipóteses em que ocorrer o 
vencimento antecipado das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, 
as Debêntures têm prazo de vigência de 54 (cinquenta e quatro) meses 
contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 30 de março de 
2023 (“Data de Vencimento”); (...) (r) Periodicidade do Pagamento da 
Remuneração: sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de vencimento 
antecipado das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, 
a Remuneração das Debêntures será paga nas seguintes datas (“Data de 
Pagamento da Remuneração”): Datas de Pagamento da Remuneração: 
19 de março de 2019 // 11 de julho de 2019 // 30 de setembro de 2019 // 
31 de março de 2020 // 30 de setembro de 2020 // 31 de março de 2021 // 
29 de setembro de 2021 // 30 de 30 de setembro de 2022 // 9 de março de 
2023 // 16 de março de 2023 // 23 de março de 2023 // Data de Vencimento. 
(s) Amortização Programada: o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor 
Nominal Unitário será amortizado em quatro parcelas semanais nas seguintes 

datas (“Datas de Amortização”), ressalvados os pagamentos devidos 
em caso de Vencimento Antecipado (“Amortização Ordinária”): Data da 
Amortização : 9 de março de 2023 // Percentual do saldo Valor Nominal 
Unitário a ser Amortizado: 25% // Data da Amortização: 16 de março de 
2023 // Percentual do saldo Valor Nominal Unitário a ser Amortizado: 
50% // Data da Amortização: 23 de março de 2023 // Percentual do saldo 
Valor Nominal Unitário a ser Amortizado: 75% // Data da Amortização: 
Data de Vencimento // Percentual do saldo Valor Nominal Unitário a ser 
Amortizado: 100% (II) aprovar a alteração da remuneração das Debêntures, 
por meio da alteração da deliberação constante do item (I)(q) da AGE da 
Emissão, que passará a ter a seguinte redação: (q) Remuneração: Sobre 
o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o 
caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a (A) um percentual 
da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos 
Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual 
ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e 
divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página 
na rede mundial de computadores (http://www.b3.com.br) (“Percentual 
DI” e “Taxa DI”, respectivamente), sendo que (i) até 11 de julho de 2019, 
exclusive o Percentual DI corresponderá a 100,01% (cem inteiros e um 
centésimo por cento); (ii) a partir de 11 de julho de 2019 até 29 de setembro 
de 2021, inclusive, o Percentual DI corresponderá a 100,160% (cem inteiros e 
dezesseis centésimos cem décimos de milésimo por cento); (B) a partir de 29 
de setembro de 2021, exclusive, a um percentual de 9.6590%, calculados de 
forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos 
desde a Primeira Data de Subscrição ou Data de Pagamento da Remuneração 
imediatamente anterior, conforme o caso (“Remuneração”). A Remuneração 
deverá ser calculada de acordo com a fórmula estabelecida na Escritura;  
(III) aprovar a ratificação das demais disposições constantes da AGE da Emissão, 
na AGE de Re-ratificação de 2018 e na AGE de Re-ratificação de 2019; (IV) 
autorizar a Diretoria da Companhia para praticar todos os atos e assinar todos 
os documentos necessários à realização das deliberações acima, incluindo, 
mas não se limitando, a celebração de aditamento à escritura de emissão das 
Debêntures e dos respectivos contratos de garantia e de cessão de recebíveis 
no âmbito da Emissão, sendo certo que as deliberações tomadas nos itens (I) a  
(III) desta assembleia têm sua eficácia condicionada à aprovação dos 
titulares das Debêntures, reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas; e  
(V) autorizar a publicação desta ata na forma prevista no §1°, do artigo 130, 
da Lei das Sociedades por Ações no periódico aprovado nesta Assembleia 
e no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 6. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa para lavratura da presente 
ata, que foi lida, aprovada por acionistas titulares da totalidade das ações 
representativas do capital social da Companhia. 7. ASSINATURAS: Antonio 
Amaro (Presidente); Ricardo Lucas Dara da Silva (Secretário); Acionista 
Presente: Holding Trust S.A., neste ato representada por Antonio Amaro 
Ribeiro de Oliveira e Silva e Ricardo Lucas Dara da Silva. Confere com o 
original lavrado em livro próprio. São Paulo, SP, 24 de setembro de 2021. 
Mesa: Antonio Amaro - Presidente; Mesa: Ricardo Lucas Dara da Silva - 
Secretário; Acionista: Holding Trust S.A.

SRC Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros 
CNPJ: 31.345.064/0001-58 - NIRE 353.005.206-53

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 24 de Setembro de 2021

SP lançou 82 mil unidades 
residenciais em 12 meses
Nos últimos 12 

meses o merca-
do imobiliário 

paulistano lançou 82 mil 
unidades residenciais e co-
mercializou 65 mil, resul-
tado que supera a média 
histórica de lançamentos 
(34 mil lançamentos e 30 
mil vendas). Os dados são 
apontados pelo Secovi-SP 
(Sindicato da Habitação), 
que divulgou recentemen-
te um balanço do mês de 
julho de 2021, que, quan-
do comparado ao mesmo 
mês de 2020, mostra au-
mento de 165,3% em lan-
çamentos.

No radar do consumidor, 
imóveis de dois dormitórios 
seguem liderando todos os 
indicadores: vendas (3.198 
unidades), oferta (26.724 
unidades), lançamentos 
(3.398 unidades). Por faixa 
de preço, os imóveis com 
valor de até R$ 240 mil lide-
raram com os melhores in-
dicadores de vendas (2.624 
unidades), oferta final 
(21.831 unidades) e lança-
mentos (3.299 unidades). A 
análise por zonas da cidade 
demonstra que a região Sul 
lidera nos seguintes indica-
dores: vendas (2.088 unida-
des), maior quantidade de 

imóveis em oferta (18.322 
unidades) e lançamentos 
(3.182 unidades).

Ainda segundo o Secovi-
-SP, o segundo semestre 
costuma ser o período de 
maior concentração de lan-
çamentos e vendas imobili-
árias e deve manter o ritmo 
de crescimento. Um desem-
penho que pode ser explica-
do pela oferta de imóveis de 
maior demanda e disponibi-
lidade de recursos financei-
ros a juros baixos.

Já no Rio, levantamento 
da plataforma HomeHub 
sobre os tipos de imóveis 
que estão sendo mais pro-

curados em cinco bairros 
apontou que no Leblon, 
predominam apartamento 
de três quartos, com 140 
m², na faixa de R$ 3.250 
mil; em Ipanema, aparta-
mento de quatro quartos, 
com 159 m², na faixa de 
R$ 3.050 mil; em Copaca-
bana, apartamento de três 
quartos, com 170m², na 
faixa de R$ 1.900 mil; em 
Botafogo, apartamento de 
dois quartos, de 96 m², na 
faixa de R$ 1.100 mil; e na 
Barra da Tijuca, aparta-
mento de quatro quartos, 
de 163 m², por R$ 2 mi-
lhões.

E-commerce: Sudeste só perde 
para Sul e Centro-Oeste

A Região Sudeste te-
ve um aumento de 
19,41% no fatu-

ramento do e-commerce, 
em agosto de 2021, ante o 
mesmo mês do ano passado. 
Considerando o mesmo perí-
odo, as vendas praticadas pe-
la internet registraram alta de 
8,16%. Os dados são do índi-
ce MCC-Enet, levantamento 
desenvolvido pela Neotrust 
Movimento Compre & Con-
fie Comitê em parceria com 
o Comitê de Métricas da Câ-
mara Brasileira da Economia 
Digital (camara-e.net).

Considerando o mesmo 
período de faturamento, o Su-
deste ficou em terceiro lugar 
comparando com as demais 
regiões. Os dois melhores re-
sultados foram: Sul (25,3%) 
e Centro-Oeste (23,96%). Já 
Nordeste (17,22%) e Norte 
(14,97%) foram as duas últi-
mas colocadas.

“Em 2020, tivemos um 
longo período de confina-
mento com comércios físi-
cos fechados, alavancando 
as vendas pelo comércio 

eletrônico. Crescer de forma 
expressiva sobre esta base 
de referência, agora com o 
comércio físico quase em 
operação de normalidade é 
um sinal de que as vendas re-
motas chegaram a um novo 
patamar na preferência do 
consumidor brasileiro”, afir-
ma Gastão Mattos, respon-
sável pela Divisão de Varejo 
Online da camara-e.net.

Na composição de ven-
das virtuais, por região, 
usando a comparação en-
tre agosto e julho, o Su-
deste ficou em penúltimo 
lugar (1,72%) na frente do 
Nordeste (−2,68%). As de-
mais regiões configuraram 
da seguinte forma: Nor-
te (5,46%); Sul (3,73%); e 
Centro-Oeste (1,75%). No 
acumulado do ano, por re-
gião, a configuração ficou 
da seguinte forma: Centro-
-Oeste (35,42%); Nordeste 
(31,58%); Norte (29,85%); 
Sul (22,67%) e Sudeste 
(11,18%).

Ao observar a métrica 
de faturamento do setor, 

agosto e julho, novamente 
o Sudeste ficou em quarto 
lugar na comparação re-
gional, com variação posi-
tiva de (3,15%), na frente 
do Nordeste (-1,65%). As 
demais regiões tiveram o 
seguinte desempenho: Nor-
te (7,10%); Sul (4,42%); e 
Centro-Oeste (4,16%).

No acumulado do ano, 
os dados foram: Centro-
-Oeste (40,80%); Nordes-
te (38,51%); Sul (34,46%); 
Norte (31,27%); e Sudeste 
(20,75%).

Já de acordo com o Mas-
tercard SpendingPulse, que 
mede as vendas nas lojas físi-
cas e no varejo virtual em to-
das as formas de pagamento, 
o comércio eletrônico bra-
sileiro cresceu +34,4% (no 
comparativo ano a ano) no 
mês de agosto.

Os setores de farmácias 
online (+37,7%) e eletrô-
nicos (+79,5%) superaram 
o crescimento geral do e-
-commerce, enquanto em 
vestuário (-29,3%), móveis 
(-1,9%) e hobby & livrarias 

(-7,1%) o crescimento das 
vendas virtuais ficou abaixo 
do nível, em comparação 
com o mesmo período do 
ano passado. Por outro lado, 
o crescimento das vendas 
totais no varejo brasileiro é 
de +11,9% em comparação 
com o mesmo mês de 2020. 
Cinco setores – supermer-
cado (+12,1%), combus-
tíveis (+49,6%), materiais 
de construção (+14,6%), 
restaurantes (+43,8%) e 
artigos pessoais (+16,9%) 
– superaram a média do 
varejo geral, enquanto ves-
tuário (+8,7%), móveis e 
eletrônicos (-4,9%), droga-
rias (+9,7%) e móveis para 
a casa (-7,3%) ficaram para 
trás no crescimento total do 
varejo.

Em termos de regiões, o 
Norte (+20,6%), o Centro-
-Oeste (+12,8%) e o Nor-
deste (+12,8%) superaram 
o restante do país, enquanto 
o Sudeste (+11,3%), e o Sul 
(+11,2%) apresentaram de-
sempenho inferior ao cresci-
mento das vendas nacionais.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
JUÍZO DA 51ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AVENIDA ERASMO BRAGA, 115 - SALAS 309, 311, 313 - C -
CASTELO, RIO DE JANEIRO – RJ

C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-3520 -
E-mail: cap51vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA
ELETRÔNICA, COM PRAZO DE 05 DIAS PARA CONHECIMENTO
DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S),
EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESERVA
DO MAR em face de FERNANDO FELIPE AFFONSO WEISS inscrito
no CPF nº 874.896.277-53, nos autos do PROCESSO Nº 0009228-
56.2017.8.19.0209, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) ALESSANDRO OLIVEIRA FELIX – Juiz Titular da Vara
acima, FAZ SABER por esse Edital de Alienação em Leilão Judicial
na forma eletrônica, com prazo de 05 (cinco) dias, a todos os
interessados e em especial ao(s) Executado(s), promitentes
compradores e promitentes vendedores, que será realizado o leilão
do imóvel penhorado às Fls. 241 dos supramencionados autos,
pelo Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO, que
tem escritório na Rua Dom Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de
Janeiro, RJ. CEP: 20090-030, e Telefones: (21) 99315-4063, (21)
99670-6366, (21) 98577-7550, onde: O Primeiro Leilão será
realizado no dia 03/11/2021 às 12h para venda por valor igual ou
superior à avaliação, e não havendo lance, o Segundo Leilão será
realizado no dia 08/11/2021 às 12h, para venda pela melhor oferta,
onde o lanço inicial será por valor igual ou superior a 60% da
avaliação, sendo certo que os lances serão realizados
exclusivamente através do portal do site do leiloeiro:
www.sergiorepresasleiloes.com.br, e as propostas para
arrematação de forma parcelada serão recebidas exclusivamente
através do e-mail sergiorepresas@gmail.com.
DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO (Laudo de avaliação indireta
de fls. 270/271): APARTAMENTO Nº 101, SITUADO NA AVENIDA
LÚCIO COSTA, Nº 15.500, RECREIO DOS BANDEIRANTES, RIO DE
JANEIRO, RJ, COM DIREITO A DUAS VAGAS DE GARAGEM E
FRAÇÃO DE 0,028 DO TERRENO. MATRICULADO NO 9º OFÍCIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS SOB O Nº 197.834 E NA PREFEITURA SOB
O Nº 2.006.524-9 E CL Nº 09133-0. MEDINDO 142m² DE ÁREA
EDIFICADA. DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO E CONDOMÍNIO: Trata-se
de uma construção, de ocupação residencial, com estrutura de
concreto e alvenaria com fachada revestida em esquadrias em
alumínio. Edifício composto de dois elevadores, sistema de
interfone, portaria 24 horas, portão eletrônico de Garagem.
Condomínio denominado Reserva do Mar possui ainda piscina,
sauna seca e vapor, quadra esportiva, salão de festas. DO
APARTAMENTO 101: Apartamento localizado no primeiro andar,
frente mar. Segundo informações prestadas no local o imóvel
possui 142 M2 e duas vagas de garagem. Segundo informações
também no condomínio o imóvel encontra-se em mau estado de
conservação, necessitando de obras de conservação e reparos
de infiltração. DAS CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: conforme
averbado no AV-08 da matrícula 197.834 do 9º Ofício do RGI, o
imóvel passou a ter as seguintes características e confrontações:
frente 57,85m pelo alinhamento par da Avenida Sernambetiba;
Direita: 40,17mperpendicular ao segmento da frente, mais 20,16m
alargando o terreno, ambos confrontando com o lote 1 da quadra
461 do PAL 19672 (onde existe o prédio 15610) mais 45,48m
fazendo testada para o alinhamento par da Rua Acontecências,
mais 17,21m em curva subordinada a um raio de 7,59m
concordando com os alinhamentos da Rua Acontecências, lado
par e Av. Pedro Moura, lado par. Esquerda: 95,21m confrontando
com a Av. Pedro Moura, lado par, mais12,40m em curva
subordinada e um raio de 25,85m, mais 15,64m em curva
subordinada a um raio de 9,45m concordando com os
alinhamentos da Av. Pedro Moura lado par e Av. Sernambetiba,
lado par. DA AVALIAÇÃO: Assim, tendo em vista a avaliação indireta
de Fls. 270/271, o imóvel objeto de leilão foi avaliado no valor de
R$ 1.300.000,00 (Um milhão e trezentos mil reais) ,
correspondentes a 350.848,78 UFIR. DOS DÉBITOS SOBRE O
IMÓVEL: Cientes os interessados que conforme Certidão
Enfiteutica atualizada em 26/08/2021, constam débitos de IPTU
no valor total aproximado de R$ 474.156,42 (quatrocentos e setenta
e quatro mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e dois
centavos); Constam Débitos de FUNESBOM inerentes ao período
de 2016 até 2020 cujo valor aproximado perfaz a quantia de R$
798,68 (setecentos e noventa e oito reais e sessenta e oito
centavos); Constam débitos de Condomínio, que atualizados até
julho/2021 perfaz a quantia de R$ 288.039,28 (duzentos e oitenta

e oito mil, trinta e nove reais e vinte e oito centavos). Ciente os
interessados que todos os débitos acima apresentados, serão
atualizados até a data do leilão. OBSERVAÇÕES NA MATRÍCULA
DO IMÓVEL PERANTE O RGI: Cientes os interessados do seguinte:
Que conforme consta no R-13 e R-14 penhoras em favor do
Município do Rio de Janeiro; Que consta no R-15 o registro da
penhora da execução que determinou o presente leilão. Que por
meio da referida certidão está demonstrada a cadeia dominial do
imóvel, de onde se extrai que o proprietário registral do imóvel é a
RESERVA DO MAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, conforme
se vê no AV-3, contudo, conforme documentos acostados nos autos
às fls. 52/58 a proprietária registral realizou em 23/02/1994 uma
Escritura particular de Promessa de Compra e Venda em favor de
FERNANDO ANTÔNIO BONADIO WEISS e s/m EUNICE AFFONSO
WEISS, tendo, inclusive, praticado a devida quitação da promessa
de compra e venda através do Instrumento particular firmado em
22/08/2002. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente
os interessados do seguinte: Que o Executado foi citado da
Execução conforme index. 223 por AR; Que no index. 232 consta
deferimento da penhora; Que o Termo de Penhora foi Lavrado no
index.  241; Que o Executado foi intimado da Penhora no index.
249/250 por Oficial de Justiça; Que às fls. 283 consta certidão que
o executado não se manifestou nos autos. DOS LANCES
ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão realizados de acordo com as
datas e horários previstos no presente edital, sendo certo que os
horários considerados neste edital serão sempre o fuso horário
de Brasília/DF; 2. Os interessados em participar do leilão na
modalidade Eletrônica (Online), deverão efetuar o cadastro e ofertar
seus lances online exclusivamente através do site do Leiloeiro
Público Oficial, pelo seguinte sítio
eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os
interessados deverão se cadastrar previamente no
site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência
mínima de 72 (setenta e duas) horas da data do evento e de modo
absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável civil e
criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do
aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados
pessoais, anexará os documentos requeridos e aceitará as
condições de participação previstas neste Edital e no Termo de
Compromisso constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão
confirmados os cadastros pela internet, após o obrigatório envio
das cópias dos documentos a seguir transcritos: a) se pessoa
física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência,
enviar uma foto de rosto (selfie) segurando o documento de
identidade aberto (frente e verso), e se for casado(a), anexar ainda
a Certidão de Casamento e Carteira de Identidade e CPF do
Cônjuge; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última
alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do
representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva,
bem como procuração com poderes para atuar no leilão destes
autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A
aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail
informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido
e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão
concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato
da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes
velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma
série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não
se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos
antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer
omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS:
1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o
sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se
Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou
com penhora anteriormente averbada, os promitentes vendedores,
promitentes compradores, os usufrutuários, o coproprietário de
bem indivisível, bem como o próprio Executado, que não foram
intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização
dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são
feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas
mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão
vendidos no estado em que se encontram, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento de suas condições,
características, compartimentos internos, estado de conservação
e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a
verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em
se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para
construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções

futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco
do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma enviada pelo leiloeiro
ao arrematante. 5.1. O arrematante pagará diretamente ao Sr.
Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas
realizadas para a realização do Leilão, através de depósito bancário
(DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de seu Preposto
indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do
termino do Leilão. 5.2. A conta corrente para a realização do depósito
será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou
através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s)
arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação
será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das
medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o
pagamento referido no prazo mencionado, configurar-se-á a
desistência da arrematação, ficando impedido de participar de
novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o
qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda, pelas
despesas processuais respectivas, bem como pela comissão e
despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo
juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-
se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser
julgados procedentes os embargos do executado. (art. 903 do
CPC). 7 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do
Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial;
afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:
Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da
pena correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843
do CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao
coproprietário ou ao cônjuge não executado, se houver, a
preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o leilão, o
valor apurado deverá ser depositado imediatamente e colocado à
disposição do Juízo, sujeito as penas da lei. Na forma do artigo
892, caput, do CPC, autorizo que possa ocorrer, alternativamente,
o pagamento inicial (e imediato) de 30% (trinta por cento) do valor
lançado, com a complementação no prazo de 5 (cinco) dias. Sendo
efetuado o pagamento por cheque, o depósito será efetuado no
primeiro dia útil seguinte ao leilão efetuado, à disposição do juízo.
2. Parcelado: Caso haja algum interessado em participar do leilão
através do oferecimento de lances para pagamento parcelado, o
mesmo deverá fazê-lo por escrito (nos termos do art. 895, I e II do
CPC), entregue ao Leiloeiro através do e-mail:
sergiorepresas@gmail.com, sempre antes do início de cada leilão,
para controle e posterior apresentação das propostas ao M.M.
Juízo, que decidirá por sua pertinência. 2.1. Ciente os interessados
que a proposta de pagamento do lance à vista sempre
prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado (art.
895, inciso II, § 7º, do CPC).  3. Feito o leilão, lavrar-se-á de
imediato o auto de arrematação ou o auto de leilão negativo
(artigo 901, do CPC). 4. O valor da comissão do leiloeiro deverá,
no caso de arrematação, ser pago diretamente a ele pelo
arrematante. 4.1. O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a
título de comissão, o valor correspondente a 5%, que será devido
nos casos de arrematação ou adjudicação, o qual não está
incluso no montante do lance. 4.2. Será devido ao Leiloeiro o
reembolso integral das despesas adiantadas para a realização
do leilão, que poderão ser deduzidas do produto da arrematação,
ou no caso de arrematação pelo exequente na forma do artigo
892, §2º e §3º, do CPC, fica o exequente ciente que deverá
depositar imediatamente na conta corrente do Leiloeiro o valor
das despesas realizadas no leilão. 5. Cientes os interessados
que o imóvel será vendido livre de débitos fiscais e
condominiais e que serão nessa ordem, debitados do valor
do lanço do arrematante, na forma do Art. 130 § Único do CTN,
c/c §1º do art. 908 do CPC. 6. Ficam sob encargo dos respectivos
arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da
propriedade em seu favor. 7. Não havendo expediente forense
na data designada, o leilão será realizado no primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados,
foi expedido o presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s)
Executado(s) intimado(s) da hasta pública por intermédio
deste Edital, na forma do art. 889 § único do CPC/2015. O edital
se encontra disponibilizado nos autos deste processo e será
publicado no site do leiloeiro. Rio de Janeiro, 30 de setembro
de 2021. Eu, Roberta Lustosa Carreira - Mat. 01-31120 - Chefe
de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr(a). ALESSANDRO
OLIVEIRA FELIX – Juiz Titular.

Dia das Crianças deve movimentar R$ 10,93 bi no varejo

A expectativa de con-
sumo para o Dia 
das Crianças deste 

ano reforça a tendência de 
uma recuperação gradual 
do varejo. Pesquisa reali-
zada pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) e pelo Servi-
ço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) em todas as ca-
pitais aponta que 72% dos 
brasileiros devem ir às com-
pras no Dia das Crianças. A 
expectativa é de que o vare-
jo movimente aproximada-
mente R$ 10,93 bilhões.

De acordo com o levan-
tamento, entre os entre-
vistados que vão comprar 
presentes, mais de um ter-
ço (36%) pretende gastar 
o mesmo valor que no ano 
passado e 31% têm a in-
tenção de gastar menos. Já 
23% pretendem gastar mais 
do que no Dia das Crianças 
de 2020. Em média, os con-
sumidores pretendem com-
prar 2,19 presentes (núme-
ro que aumenta entre as 
mulheres). No total, o con-
sumidor deve desembolsar 
R$ 200 com os presentes. 
A maioria pagará os pro-
dutos à vista (82%) e 38% 
planejam pagar parcelado. 
As principais formas de 
pagamento serão: dinhei-

ro (45%), cartão de débito 
(38%) e cartão de crédito 
parcelado (36%). Entre os 
que irão dividir o pagamen-
to das compras, o número 
médio de parcelas será de 
quatro prestações.

Ainda de acordo com a 
pesquisa, as dificuldades 
impostas pela crise são 
as principais razões para 
aqueles que se planejam 
para gastar menos. Entre 
os que pretendem gastar 
menos este ano, 33% pre-
tendem economizar, 29% 
estão com o orçamento 
apertado, e 18% citam as 
dificuldades do cenário 
econômico, como a infla-
ção elevada e economia 
instável. O estudo aponta 
ainda que entre os que não 
pretendem dar presentes, 
34% não possuem crianças 
na família ou no círculo de 
amigos que queiram pre-
sentear, 18% vão priorizar 
o pagamento de dívidas, e 
outros 18% não têm o cos-
tume; 71% consideram que 
os produtos estão mais ca-
ros este ano se comparados 
ao ano passado. Já entre os 
que vão deixar de presen-
tear porque estão sem di-
nheiro, desempregados ou 
não vão encontrar o filho, 
74% citam a influência dos 

impactos da pandemia do 
coronavírus.

Dentre a parcela mino-
ritária de entrevistados que 
irá gastar mais (23%), as 
principais razões são: o de-
sejo de comprar um presen-
te melhor este ano (44%), 
o aumento dos preços dos 
produtos (35%) e a inten-
ção de comprar mais pre-
sentes (29%).

De acordo com os con-
sumidores entrevistados, 
os presentes mais procura-
dos são: bonecas/bonecos 
(41%), roupas e/ou calça-
dos (35%), jogos de tabu-
leiro/educativos (32%) e 
avião/carrinho de brinque-
do (20%).

Pelo segundo ano con-
secutivo da pesquisa, a in-
ternet será o principal local 
de compras (37%), seguida 
pelo shopping center (33%) 
e lojas de rua/bairro (23%). 
Entre os que realizarão as 
compras pela internet, 79% 
devem utilizar os sites, 70% 
os aplicativos e 20% o Ins-
tagram. O levantamento 
aponta ainda que os fato-
res que mais influenciam 
os consumidores na es-
colha do estabelecimento 
que pretendem comprar 
são: preço (69%), localiza-
ção (46%), e diversidade de 

produtos (43%). Já os prin-
cipais fatores considerados 
na hora da compra do(s) 
presente(s) são: qualidade 
do presente (25%), o preço 
(18%), as promoções e des-
contos (16%) e o desejo do 
presenteado (16%).

A pesquisa revela ainda 
que muitos dos comprado-
res estão com orçamento 
apertado. De acordo com 
os entrevistados, 24% cos-
tumam gastar mais do que 
podem com as compras do 
Dia das Crianças. Entre os 
que vão presentear nesta 
data, 7% pretendem deixar 
de pagar alguma conta para 
comprar o(s) presente(s) e 
33% estão atualmente com 
alguma conta em atraso, 
sendo que 63% destes estão 
com o nome sujo.

Ainda que esse com-
portamento impulsivo seja 
bastante presente, a maio-
ria (79%) pretende fazer 
pesquisa de preço antes de 
comprar o(s) presente(s). O 
principal local de pesquisa 
será a internet (76%), so-
bretudo os sites/aplicativos 
(65%), enquanto 70% farão 
pesquisa de preço offline, 
principalmente em lojas de 
shopping (41%) e lojas de 
rua (40%).

Já levantamento do Ins-

tituto Fecomércio de Pes-
quisas e Análises (IFec-RJ), 
da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado do Rio de 
Janeiro sobre a data, mostra 
que a comemoração deve 
injetar cerca de R$ 1,7 bi-
lhão na economia do esta-
do. O total da movimenta-
ção econômica superou os 
resultados de 2019 (R$ 1,3 
bi), período pré-pandemia 
e também 2020 (R$ 1,2 bi). 
Sinal de que os fluminen-
ses estão indo às compras e 
deixando um saldo positivo 
de recursos no comércio de 
bens e serviços. O ritmo 
regular da vacinação na ca-
pital e nos municípios tam-
bém pode ter colaborado 
para o melhor desempenho 
comercial da data.

Outra boa notícia é o au-
mento no percentual dos 
que pretendem presentear 
esse ano: em 2020 foram 
51,3% dos fluminenses en-
quanto na sondagem de 
2021, 62,8% dos respon-
dentes relataram a intenção 
de presentear. Esse resulta-
do é 11,5 pontos percentu-
ais superior ao obtido em 
2020 e 5,6 pontos percentu-
ais maior que 2019.

O valor do consumo mé-
dio real apresentou uma pe-

quena redução, indo de R$ 
194,29 em 2020, para R$ 
191,13 em 2021. Entretan-
to, essa quantia será maior 
que o obtido em 2019, 
quando o gasto médio foi 
de R$ 180,33. Apesar da 
diminuição na média, a pes-
quisa estima que mais de 8,7 
milhões fluminenses devem 
presentear na data, número 
superior ao estimado em 
2020 (6,5 milhões) e 2019 
(7,2 milhões).

A pesquisa também pro-
curou saber dos consumi-
dores quais serão os pro-
dutos mais adquiridos. Em 
primeiro lugar, estão os 
brinquedos (61%); seguidos 
por roupas (32,5%); calça-
dos (14,4%); livros (14%); 
eletrônicos como videoga-
mes e tablets (12,7%); jo-
gos de computador (6,5%); 
bicicleta (5,8%); e outros 
presentes (8,2%). Sobre on-
de vão comprar, o estudo 
identifica que os fluminen-
ses estão divididos: 40,4% 
em lojas físicas, 22,9% em 
lojas virtuais e pretendem 
realizar compras em ambas 
36,6%.

A sondagem ocorreu nos 
dias 22 e 26 de setembro e 
contou com a participação 
de 465 consumidores de to-
do o estado.
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Gipar S.A. (“Companhia”), 
realizada em 24 de setembro de 2021, lavrada na forma de sumário. 1. 
Data, hora e local: Aos 24 dias do mês de setembro de 2021, às 10h00, 
de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma Microsoft Teams, 
disponibilizado pela Companhia, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur, nº 110 (parte), nos termos da 
instrução normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, com a dispensa da 
gravação da videoconferência ante a presença de acionistas representando 
a totalidade do capital social da Companhia, com os votos proferidos via 
e-mail que foram arquivados na sede da Companhia. 2. Convocação e 
Presenças: Dispensada na forma do art. 124, §4º, em virtude da presença 
de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, 
conforme se verifica das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. 
Presente também o Diretor da Companhia, Sr. Maurício Perez Botelho. 3. 
Mesa: Presidente, o Sr. Maurício Perez Botelho, e Secretário, o Sr. Gui-
lherme Fiuza Muniz. 4. Deliberações: Pelos acionistas representando a 
totalidade do capital social da Companhia presentes à assembleia geral ex-
traordinária (“Assembleia”), foram tomadas as seguintes deliberações. 4.1. 
Autorizar, por unanimidade, a lavratura da ata a que se refere esta Assem-
bleia em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das as-
sinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 e seus §§, da Lei 
nº 6.404/76. 4.2. Depois de examinado e discutido o balanço semestral ela-
borado pela administração da Companhia, aprovar, por unanimidade, nos 
termos da Política de Dividendos da Companhia, o pagamento da Segunda 
Distribuição Anual de dividendos prioritários para os acionistas detentores 
das ações preferenciais (i) classe “A” no montante total de R$ 5.290.880,66 
(cinco milhões, duzentos e noventa mil, oitocentos e oitenta reais e sessen-
ta e seis centavos), que serão pagos a partir de 29 de setembro de 2021, 
com base na posição acionária de 24 de setembro de 2021; e (ii) classe “B” 
no montante total de R$ 3.866.412,89 (três milhões, oitocentos e sessenta 
e seis mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e nove centavos) que serão 
pagos a partir de 29 de setembro de 2021, com base na posição acionária 
de 24 de setembro de 2021. 4.3. Aprovar, por unanimidade, o pagamento 
de dividendos intercalares com base no balanço semestral mencionado no 
item 4.2. para os acionistas detentores das ações ordinárias, no montante 
total de R$ 15.051.405,33 (quinze milhões, cinquenta e um mil, quatrocen-
tos e cinco reais e trinta e três centavos) que serão pagos a partir de 29 de 
setembro de 2021, com base na posição acionária de 24 de setembro de 
2021. 4.4. Aprovar, por unanimidade, nos termos do Art. 7º, alínea (v), item 
(ii) do Estatuto Social da Companhia e da Cláusula 6.1., alínea (ii) do Acor-
do de Acionistas, com dispensa de sorteio que trata o Art. 44, §4º, da Lei 
nº 6.404/76 - tendo em vista que todas as ações preferenciais, resgatáveis 
e sem valor nominal de emissão da Companhia, são detidas pelo acionis-
ta Itaú Unibanco S.A. - o resgate de 30% (trinta por cento) da totalidade 
das Ações Preferenciais Classe A emitidas e consequente cancelamento 
de 19.188.333 (dezenove milhões, cento e oitenta e oito mil, trezentas e 
três) Ações Preferenciais Classe A da Companhia, sem redução de capi-
tal, mediante o pagamento do montante de R$ 120.000.000,00 (cento e 
vinte milhões de reais), utilizando-se parte do saldo da reserva de capital 
da Companhia (“3º Resgate PNA”). O pagamento 3º Resgate PNA será 
realizado para o acionista titular das Ações Preferenciais Classe A no dia 30 
de setembro de 2021. 4.5. Aprovar, por unanimidade, nos termos do Art. 7º, 
alínea (vi), item (i) do Estatuto Social da Companhia e da Cláusula 6.2., alí-
nea (i) do Acordo de Acionistas, com dispensa de sorteio que trata o Art. 44, 
§4º, da Lei nº 6.404/76 - tendo em vista que todas as ações preferenciais, 
resgatáveis e sem valor nominal de emissão da Companhia, são detidas 
pelo acionista Itaú Unibanco S.A. - o resgate de 10% (dez por cento) da 
totalidade das Ações Preferenciais Classe B e consequente cancelamento 
de 1.244.431 (um milhão, duzentas e quarenta e quatro mil, quatrocentas 
e trinta e uma) Ações Preferenciais Classe B da Companhia, sem redução 
de capital, mediante o pagamento do montante de R$ 20.000.000,00 (vin-
te milhões de reais), utilizando-se parte do saldo da reserva de capital da 
Companhia (“2º Resgate PNB”). O pagamento do 2º Resgate PNB será rea-
lizado para o acionista titular das Ações Preferenciais Classe B no dia 30 de 
setembro de 2020. 4.6. Consignar que o valor do (i) 3º Resgate PNA; e (ii) 2º 
Resgate PNB; foram determinados com base na aplicação da fórmula pre-
vista no Acordo de Acionistas. 4.7. Aprovar, por unanimidade, a alteração 
do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia, que após o cancelamento de 
19.188.333 (dezenove milhões, cento e oitenta e oito mil, trezentas e três) 
Ações Preferenciais Classe A e 1.244.431 (um milhão, duzentas e quarenta 
e quatro mil, quatrocentas e trinta uma) Ações Preferenciais Classe B, cujo 
resgate foi aprovado nos itens 4.4. e 4.5. acima, passará a vigorar com a 
seguinte redação: “Art. 5º - O capital social da Companhia, totalmente subs-
crito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 754.003.518,22 
(setecentos e cinquenta e quatro reais, três mil, quinhentos e dezoito reais 
e vinte e dois centavos), dividido em 387.872.491 (trezentas e oitenta e sete 
milhões, oitocentas e setenta e duas mil, quatrocentas e noventa e uma) 
ações, sendo (i) 334.475.674 (trezentos e trinta e quatro milhões, quatro-
centas e setenta e cinco mil, seiscentas e setenta e quatro) ações ordiná-
rias; (ii) 22.386.388 (vinte e duas milhões, trezentas e oitenta e seis mil, 
trezentas e oitenta e oito) ações preferenciais classe A; e (iii) 10.577.665 
(dez milhões, quinhentas e setenta e sete mil e seiscentas e sessenta e 
cinco) ações preferenciais classe B.” 4.8. Aprovar, por unanimidade dos 
acionistas titulares de ações ordinárias, a transferência da sede da Socie-
dade que passará a funcionar no seguinte endereço: Praia de Botafogo, nº 
228 - Sala 1301, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.250-906; assim 
como aprovar a alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia 
que passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 2º - A Companhia tem 
sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia 
de Botafogo, nº 228, sala 1301, Botafogo, CEP: 22.250-906.” 4.9. Aprovar, 
por unanimidade dos acionistas titulares de ações ordinárias, em decorrên-
cia das deliberações descritas acima, a consolidação do Estatuto Social 
da Companhia, passando o mencionado Estatuto Social a vigorar com a 
redação constante do Anexo I à presente ata. 5. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, depois de 
lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. O registro da presença 
dos acionistas no Livro de Presença de Acionistas foi realizado com a assi-
natura do presidente da mesa. Assinaturas: Mauricio Perez Botelho - Presi-
dente. Guilherme Fiuza Muniz - Secretário. Acionistas: Nova Gipar Holding 
S.A. representada pelos Diretores Ricardo Perez Botelho e Mauricio Perez 
Botelho; e Itaú Unibanco S.A. representada por Larissa Monteiro de Araujo 
e Michelle Ruiz. Confere com o original que se encontra lavrado no Livro de 
Atas de Assembleias Gerais da Gipar S.A. Guilherme Fiuza Muniz - Secre-
tário. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: GIPAR S/A. 
Certifico o arquivamento em 30/09/2021 sob o nº 00004519976. Bernardo 
F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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AUSTRAL SEGURADORA S.A. 
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Ata de Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, Hora e Local: Aos 
18/01/2021, às 15h:00, na sede da Austral Seguradora S.A. (“Companhia”), lo-
calizada na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, Sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-
002. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades para convo-
cação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros em exercício do 
Conselho de Administração, via conferência telefônica, conforme o disposto no 
§1º do Art. 21 do Estatuto Social da Companhia. Em razão do quórum verifica-
do, o Presidente deu por instalada a Reunião do Conselho de Administração. 3. 
Mesa: Presidente: Bruno Augusto Sacchi Zaremba; Secretário: Carlos Fre-
derico da Costa Leite Ferreira. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) 
lavratura da ata na forma de sumário; (ii) a consignação da renúncia do Sr. Ri-
cardo Villela Abreu dos Santos ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia; 
(iii) a autorização para que sejam tomadas todas as medidas necessárias para 
requerimento à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP da aprovação 
prévia do Sr. Arthur Farme d’Amoed Neto para o cargo de Diretor Financeiro 
da Companhia; (iv) a redistribuição das responsabilidades dos Diretores junto 
à SUSEP; e (v) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos 
os atos necessários à implementação das deliberações acima, se aprovadas 
na reunião. 5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, por 
unanimidade e sem ressalvas, deliberaram: (I) A lavratura da ata em forma de 
sumário. Os membros do Conselho de Administração aprovam a lavratura da 
presente ata em forma de sumário, conforme § 1º do Art. 130 da Lei 6.404, de 
15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). (II) Renúncia 
do Sr. Ricardo Villela Abreu dos Santos ao cargo de Diretor Financeiro da 
Companhia. Os membros do Conselho de Administração tomaram ciência da 
renúncia do Sr. Ricardo Villela Abreu dos Santos, brasileiro, casado, atuário, 
CI/RG nº 12.564.364-3 (DETRAN/RJ) e CPF/ME nº 101.953.577-60, com en-
dereço comercial na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, Sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP 
22.431-002 ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia, conforme carta de 
renúncia entregue à Companhia em 15/01/2021, a qual fica arquivada na sede 
da Companhia. (III) Autorização para que sejam tomadas todas as medidas 
necessárias para requerimento à Superintendência de Seguros Privados 
– SUSEP da aprovação prévia do Sr. Arthur Farme d’Amoed Neto para o 
cargo de Diretor Financeiro da Companhia. Os membros do Conselho de Ad-
ministração autorizam que sejam tomadas todas as medidas necessárias para 
requerimento à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP da aprovação 
prévia do Sr. Arthur Farme d’Amoed Neto, brasileiro, casado, engenheiro civil, 
CI/RG nº 046943-D (CREA/RJ) e CPF/ME nº 433.574.747-00, com endereço 
comercial na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, Sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-
002, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, na forma da Resolução 
nº 330/2015 do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. Os membros 
do Conselho de Administração concordam que, se houver a aprovação, na for-
ma da Resolução nº 330/2015 do Conselho Nacional de Seguros Privados - 
CNSP, elegerão o Sr. Arthur Farme d’Amoed Neto para o cargo de Diretor 
Financeiro da Companhia. O Sr. Arthur Farme d’Amoed Neto, se aprovado 
previamente pela SUSEP e quando eleito, será responsável pelo administrati-
vo-financeiro e pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas 
de procedimentos de contabilidade e de auditoria independente da Companhia, 
conforme disposto na Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados 
- CNSP n° 321/2015. Os membros do Conselho de Administração autorizaram 
o Diretor Presidente da Companhia a, observados os dispositivos do Estatuto 
Social da Companhia, as políticas de alçadas e a regulamentação aplicáveis, 
exercer as funções atribuíveis ao Diretor Financeiro de forma interina e até a 
efetiva eleição do novo Diretor Financeiro da Companhia. (IV) Redistribuição 
das responsabilidades dos Diretores junto à SUSEP. Em razão da delibe-
ração acima, os membros do Conselho de Administração aprovaram a redistri-
buição das responsabilidades dos Diretores junto à SUSEP, conforme segue: 
• Carlos Frederico da Costa Leite Ferreira, brasileiro, divorciado, engenheiro 
químico, CI n° 03313732-2, CRQ/RJ, CPF/ME n° 013.876.907-95 e com escri-
tório na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, Sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002, 
Diretor Presidente: (a) Diretor responsável pelas relações com a SUSEP; (b) 
Diretor responsável administrativo-financeiro; e (c) Diretor responsável pelo 
acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas de procedimentos 
de contabilidade e de auditoria independente, conforme disposto na Resolução 
CNSP n° 321/2015. • Claudia Novello Ribeiro, brasileira, casada, atuária, CI n° 
11.122.665-0, DETRAN/RJ, CPF/ME n° 115.492.097-60 e com escritório na Av. 
Bartolomeu Mitre nº 336, Sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002, Diretora 
sem designação específica da Companhia: Diretora responsável técnica, con-
forme Circular SUSEP n° 234/2003 e Resolução CNSP n° 321/2015; • Rodrigo 
Ferreira de Campos, brasileiro, casado, administrador, CI n° 20.879.143-4, 
DETRAN/RJ, CPF/ME n° 114.779.457-09 e com escritório na Av. Bartolomeu 
Mitre nº 336, Sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002, Diretor sem designa-
ção específica da Companhia: (a) Diretor responsável pelo cumprimento das 
obrigações da Resolução CNSP n° 143/2005 e (b) Diretor responsável pela 
contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por 
eles prestados; e • Rodolfo Arashiro Rodriguez, brasileiro, divorciado, gestor 
de riscos, CI nº 319710372, IFP/RJ, CPF/ME nº 301.538.448-17, com escritório 
na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, Sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002, 
Diretor sem designação específica da Companhia: (a) Diretor responsável pelo 
cumprimento do disposto na Lei n° 9.613/1998, previsto nas Circulares SUSEP 
n° 234/2003 e n° 445/2012 e legislação complementar, (b) Diretor responsável 
pelos controles internos da Companhia, conforme Circular SUSEP nº 249/2004 
e (c) Diretor responsável pelos controles internos específicos para prevenção 
de fraudes, conforme Circular SUSEP n° 344/2007. (V) Autorização à Direto-
ria relativa às deliberações tomadas na presente Reunião do Conselho de 
Administração. Os membros do Conselho de Administração concedem auto-
rização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, registros e 
publicações necessários à implementação das deliberações tomadas acima. 
6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais 
havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida e assinada 
por todos os presentes. Mesa: Bruno Augusto Sacchi Zaremba – Presidente, 
Carlos Frederico da Costa Leite Ferreira – Secretário. Membros do Conse-
lho de Administração Presentes: Alessandro Monteiro Morgado Horta, Bru-
no Augusto Sacchi Zaremba e Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho. Certifico 
que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. RJ/RJ, 18/01/2021. 
Mesa: Bruno Augusto Sacchi Zaremba - Presidente; Carlos Frederico da 
Costa Leite Ferreira - Secretário. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 4006462 em 
28/01/2021. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA OITAVA VARA CÍVEL
DA COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO E
PRESENCIAL, com prazo de 05 dias, extraído da Ação de Execução
de Título Extrajudicial proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
CIVITAS BLOCO F em face de ESPÓLIO DE DIVA RIBEIRO CORTES
DUARTE (Processo nº 0055053-60.2020.8.19.0001): A Dra. MABEL
CHRISTINA CASTRIOTO MEIRA DE VASCONCELLOS, Juíza de
Direito, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente ao
ESPÓLIO DE DIVA RIBEIRO CORTES DUARTE, através da
inventariante, Michele Rezende Duarte, de que no dia 04/10/2021
às 12:00h., através do portal de leilões on-line do Leiloeiro Público
Oficial Jonas Rymer (www.rymerleiloes.com.br), bem como
concomitantemente no Auditório de Leilões do Sindicato dos
Leiloeiros do Rio de Janeiro, situado na Av. Erasmo Braga, nº 227,
Sala 1.008, Castelo, Rio de Janeiro – RJ, pelo Leiloeiro Público
JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima
da avaliação de R$ 320.000,00, ou no dia 07/10/2021, no mesmo
horário, portal e local, a quem mais der independente da avaliação,
a Sala 503 situada na rua Santa Luzia nº 799 – Centro /RJ. Cf. o 7º
Ofício do RI, o ref. imóvel, em parte Foreiro à Marinha e na parte
restante ao Domínio da União, encontra-se matriculado sob o nº
2290-2-BE, em nome de Diva Ribeiro Cortes Duarte, constando,
no R.05, Penhora oriunda do presente feito. Débitos de IPTU nos
exercícios de 2019 até 2021: R$ 12.357,18, mais acréscimos legais
(FRE 0083719-5). Débitos de Taxa de Serviços Estaduais de
Prevenção e Extinção de Incêndios: R$ 239,36, referentes aos
exercícios de 2019 e 2020 (Nº CBMERJ: 1706074-0). Os débitos
condominiais pendentes sobre a referida unidade correspondiam,
na data da expedição do edital de leilão, ao valor de R$ 34.334,78.
Os créditos que recaem sobre o imóvel, inclusive os de natureza
propter rem, serão sub-rogados sobre o preço da alienação, sendo
observada a ordem de preferência, conforme preceituam o § 1º,
do artigo 908, do Código de Processo Civil e o artigo 130 do CTN.
Caso o devedor, o coproprietário, os usufrutuários, o credor
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora
anteriormente averbada e o promitente comprador e vendedor,
não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo
presente edital intimados da hasta pública, suprindo, assim, a
exigência contida no art. 889 do CPC. Os interessados em
participar do leilão deverão oferecer lances pela internet através
do site www.rymerleiloes.com.br, desde que estejam devidamente
cadastrados no site e habilitados em até 72 horas de antecedência
do presente leilão. A venda será efetuada à vista. Caso haja
proposta, por escrito, de venda do referido bem em parcelas, nos
termos do art. 895, I e II do CPC, que seja a proposta apresentada
de forma escrita nos autos, com a devida antecedência. Ressalte-
se que a oferta para aquisição à vista sempre prevalecerá sobre
as propostas de pagamento parcelado, consoante disposto no
artigo 895, §7º, do CPC. Poderá ocorrer, alternativamente, o
pagamento inicial (e imediato) de 30% (trinta por cento) do valor
lançado, com a complementação no prazo de 5 (cinco) dias. Caso
após os inícios dos trabalhos do leiloeiro ocorra a remição ou
qualquer ato por conta do devedor ou credor que obste a
consumação da alienação em hasta pública, caberá o pagamento
de comissão no equivalente a 1,0% (um por cento) do valor da
avaliação por quem der causa (no caso de acordo, tal valor será
pro rata), sem prejuízo da reposição das despesas. E, foi expedido
o presente, que também será publicado através do portal de editais
do Sindicato dos Leiloeiros do Estado do Rio de Janeiro:
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br e no sítio do leiloeiro público:
www.rymerleiloes.com.br, cientes de que a arrematação,
adjudicação ou remição far-se-á à vista, mediante o pagamento
imediato do preço pelo arrematante, na forma do art. 892, CPC;
acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro, de acordo com o
parágrafo único, do art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas de cartório
de 1% até o máximo permitido Eu, Thabatta Leandro Veites, Mat.
01-32666 – Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra.
Mabel Christina Castrioto Meira de Vasconcellos – Juíza de Direito.

BOA VIAGEM PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 23.808.292/0001-99 - NIRE 33.3.0032471-2

Ata de AGO/E em 23/08/21. Data, Hora e Local. No dia 23/08/21, às 12:30h, 
na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. 
Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia consoante o dis-
posto no Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), 
em face da presença de acionista representando a totalidade do capital so-
cial da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Pre-
sença de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. 
Secretária: Verena Sanchez Bohrer. Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) o 
Relatório de Administração, as contas da Diretoria, o Relatório dos Audito-
res Independentes, as Notas Explicativas e as DFs. da Cia., referentes aos 
exercícios sociais findos em 31/12/19 e 31/12/20 (ii) a destinação dos resul-
tados apurados nos exercícios retro mencionados; (iii) a fixação da remu-
neração anual global dos administradores para o exercício social de 2021; 
(iv) a consolidação do Estatuto Social; e (v) outros assuntos do interesse 
social. Deliberações Tomadas por Unanimidade. Após exame e discussão 
das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e 
por unanimidade: (i) Aprovar o Relatório da Administração, as contas da 
Diretoria, o Relatório dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas 
e as DFs. da Cia., referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/19 e 
31/12/20, publicados em 06/08/21 no DOERJ e no Monitor Mercantil. (ii) 
Considerando o prejuízo apurado no exercício social findo em 31/12/19, no 
valor de R$6.523.000,00, aprovar a destinação do montante integral para a 
conta de prejuízos acumulados da Cia. Considerando o prejuízo apurado no 
exercício social findo em 31/12/20, no valor de R$24.440.000,00, aprovar a 
destinação do montante integral para a conta de prejuízos acumulados da 
Cia. (iii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exer-
cício social de 2021 em até R$100,00, já incluídos todos os valores relativos 
aos benefícios e verbas de representação dos administradores, nos termos 
do Art. 152, caput, da Lei 6.404/76. (iv) Aprovar a consolidação do Estatu-
to Social da Cia., conforme proposta apresentada. (v) Outros assuntos do 
interesse social: Registrar que o acionista recebeu o material de apoio para 
a Assembleia, em que constam o Relatório da Diretoria, as DFs. da Cia. e 
o Parecer dos Auditores Independentes. O acionista aprovou integralmente 
o referido material, tendo uma cópia sido rubricada por todos para o arqui-
vo na sede social. Por fim, o acionista autorizou a administração da Cia. a 
tomar todas as providências necessárias à efetivação das deliberações ora 
aprovada. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, 
lavrou-se, na forma de sumário, a ata referente a esta AGO/E, nos termos 
do Art. 130, §1º da Lei das S.A., que foi aprovada pelos presentes. Acionista 
Presente: Brazil Fitness Investors - Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia Investimento no Exterior. RJ, 23/08/21. Acionista Presente: 
Brazil Fitness Investors - Fundo de Investimento em Participações Mul-
tiestratégia Investimento no Exterior - Por: BRL Trust Investimentos Ltda. 
Jucerja em 27/09/21 sob o nº 4497049. Bernardo F. S. Berwanger - Secre-
tário Geral.

FREKANS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 41.382.126/0001-55 - NIRE 33.3.0033737-7

Ata de AGE em 24/09/21. 1. Data, Hora e Local: No dia 24/09/21, às 9h, na 
sede da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1804, Centro/RJ. 2. Presen-
ça: Acionista representando a totalidade do capital social da Cia., conforme 
evidenciado no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia. 3. Con-
vocação e Publicações: Dispensada a convocação prévia consoante o dis-
posto 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. Secretário: Mary Cha-
ves Tenório. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre o aumento do capital social, 
mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor no-
minal da Cia., com a consequente alteração do caput do Art. 5º do Estatuto 
Social. 6. Deliberação Tomada: Após as discussões relacionadas à matéria 
constante da ordem do dia, o acionista deliberou, de forma irrevogável e 
irretratável, por unanimidade dos votos, e sem ressalvas: (i) A aprovação 
do aumento de capital da Cia., no montante de R$4.000.000,00, mediante a 
emissão de 4.000.000 de novas ações ordinárias, nominativas, e sem valor 
nominal, em tudo iguais às já existentes, pelo preço de emissão de R$1,00 
por ação, fixado nos termos do Art. 170, §1º, da Lei das S.A., as quais se-
rão subscritas e integralizadas neste ato em moeda corrente nacional pelo 
acionista ICP - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
Investimento no Exterior, nos termos do Boletim de Subscrição que cons-
ta como Anexo I a esta Ata. O capital social da Cia. passa de R$3.000,00 
para R$4.003.000,00, dividido em 4.003.000 ações ordinárias, nominativas, 
e sem valor nominal. Em decorrência das deliberações acima, o caput do 
Art. 5º do Estatuto da Cia. passa a vigorar com a seguinte nova redação: 
“Art. 5º: O Capital Social da Cia. é de R$4.003.000,00, totalmente subscrito 
e integralizado, em moeda corrente nacional, e dividido em 4.003.000 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Fica autorizada a administra-
ção da Cia. a tomar todas as medidas e assinar todos os documentos neces-
sários à completa implementação da deliberação tratada nesta assembleia. 
7. Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar e 
na ausência de manifestação por qualquer dos presentes, foram os traba-
lhos suspensos para a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi sido 
assinada por todos os presentes. RJ, 24/09/21. Acionista Presente: ICP – 
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento 
no Exterior - Por: BRL Trust Investimentos Ltda. Jucerja em 28/09/21 sob o 
nº 4503182. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Neurotech faz parceria 
com a B3 para 
desenvolvimento de dados

A Neurotech, desen-
volvedora de solu-
ções avançadas de 

inteligência artificial, ma-
chine learning e big data, e a 
B3 anunciaram nesta sexta-
feira  um acordo com foco 
em compartilhamento e de-
senvolvimento de serviços 
de dados.

“A Neurotech conta com 
clientes de diversos seg-
mentos do mercado, que 
já baseiam suas decisões de 
negócios nos nossos dados 
e produtos. A parceria com 
a B3 permitirá um aprofun-
damento ainda maior na 
oferta de soluções aos nos-
sos clientes”, acredita Bre-
no Costa, diretor de Produ-
tos e Sucesso do Cliente da 
Neurotech.

De acordo com Costa, 
a parceria possibilitará o 
desenvolvimento de so-
luções de dados voltadas 
para o mercado financei-
ro, crédito e varejo. “O 
mercado de crédito ain-
da carece de informações 
para uma oferta ainda 
mais precisa. Um exemplo 
clássico, é o limite de car-

tão de crédito. Sem dados 
confiáveis, o limite acaba 
sendo incompatível com o 
perfil do consumidor, re-
duzindo a atratividade de 
uso do cartão, para limites 
abaixo do ideal ou ainda o 
aumento da inadimplên-
cia, para limites acima do 
ideal”, exemplifica. “Nos-
so objetivo é oferecer pro-
dutos de dados que permi-
tam uma oferta de crédito 
cada vez mais precisa para 
o mercado”, completa.

Para Fabiano Yasuda, su-
perintendente de Data & 
Analytics da B3, a parceria 
com a Neurotech revela o 
potencial de aplicações do 
Plug. “As soluções de dados 
da B3 podem, sem dúvida, 
contribuir na concessão e 
ajuste de crédito, mas há 
muitas outras oportuni-
dades de utilização desses 
dados no mercado brasilei-
ro, como a qualificação de 
clientes, análise e validação 
de bens e garantias e até 
mesmo na definição das 
melhores estratégias de re-
cuperação de crédito”, ex-
plica.
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PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO FORO CENTRAL
33ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AVENIDA ERASMO BRAGA 115 SALAS 317,319 E 321 – D,
CASTELO, RIO DE JANEIRO – RJ

C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-2169 -
E-mail: cap33vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA
ELETRÔNICA (ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S)
EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por CONDOMÍNIO DOS
EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER inscrita no CNPJ sob o nº
02.185.810/0001-95 em face de MCL280 PARTICIPAÇÕES LTDA
inscrita no CNPJ sob o nº 09.622.117/0001-81, nos autos do
PROCESSO Nº 0022156-47.2018.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) CRISTINA SERRA FEIJÓ – Juíza Titular da Vara acima,
FAZ SABER por esse Edital de Alienação em Leilão Judicial na
forma eletrônica, com prazo de 05 (cinco) dias, a todos os
interessados e em especial ao(s) Executado(s) e promitentes
compradores, que será realizado o público leilão eletrônico pelo
Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO, com
escritório na Rua Dom Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro,
RJ. CEP: 20090-030; Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366,
(21) 98577-7550, onde: O Primeiro Leilão para venda por valor
igual ou superior a avaliação será no dia 27/10/2021 às 12h, e não
havendo lances no primeiro leilão, o Segundo Leilão para venda
pela melhor oferta será no dia 03/11/2021 às 12h, onde o lanço
inicial será por valor igual ou superior a 50% da avaliação, sendo
certo que os lances serão realizados exclusivamente através do
portal do site do leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br, e as
propostas para arrematação de forma parcelada serão recebidas
exclusivamente através do e-mail sergiorepresas@gmail.com.
DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Conforme o Laudo de
Avaliação Indireta de fls. 251 devidamente ratificada às fls. 284:
APARTAMENTO Nº 302, BLOCO A, SITUADO NA RUA BARÃO DE
MESQUITA, 280, COM NUMERAÇÃO SUPLEMENTAR 285, PELA
RUA PROJETADA A, DISTRITO DO ANDARAÍ, TIJUCA, RIO DE
JANEIRO, RJ, COM DIREITO A UMA VAGA NOS LOCAIS DE
ESTACIONAMENTO NO SUBSOLO OU NO PAVIMENTO DE
GARAGEM ELEVADA E FRAÇÃO DE 0,005670 DO TERRENO.
MATRICULADO NO 10º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS SOB O
Nº 42.743 E NA PREFEITURA SOB O Nº 1.254.308-8 E CL Nº 06638-
1. MEDINDO 83m² DE ÁREA EDIFICADA, POSIÇÃO FRENTE. DO
PRÉDIO: Condomínio denominado Edifício Madame Curie e
Lavoisier, com doze andares, seis apartamentos por andar, play,
três elevadores (dois sociais e um de serviço), portaria 24hs,
garagem, situado em cima do Tijuca Off shopping. REGIÃO:
Encontra-se servida de distribuição de energia elétrica, rede
telefônica, iluminação pública, asfalto, rede de água e esgotos,
comércio em geral nas proximidades, serviço de transporte público
próximo. DAS CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: Constituído pelos
lotes 10 e 11 da quadra A, do PA 29.672 e 9.026, situados a 81,50m
e 105,50m do nº 256 da rua Barão de Mesquita, limitando com a
rua Projetada A, por onde também fazem testada e pela qual distam
263,34m e 289,34m da esquina da rua Projetada A com o
alinhamento ímpar da Av. Maracanã, esquina está distante 69,30m
da divisa dos fundos da casa XVI da vila nº 45 da rua Babilônia,
medindo o lote 10, 38,00m de frente pela rua Barão de Mesquita,
em duas medições, a 1ª de 24,00m com frente para aquela rua e
a 2ª com 14,00m em ligeira curva, limitando com o lote 9 da quadra
A, da Shell Brasil S/A (Petróleo), 26,00m nos fundos, em curva
externa, pela rua Projetada A; 49,50m à direita, confrontando com
o lote 11; e 53,50m a esquerda, confrontando com uma área
destinada a serviços públicos, do Município; e o lote 11, 33,00m de
frente pela rua Barão de Mesquita, 29,00m na linha oposta, pela
rua projetada A, em duas medições, a 1ª de 9,00m em curva externa
e a 2ª em reta de 20,00m; 49,00m à direita, confrontando com o
lote 12 da Imobiliária Nova York S/A; 49,50m a esquerda,
confrontando com o lote 10. DA AVALIAÇÃO INDIRETA CF.
AUTORIZAÇÃO DO AVISO 02/2016 DA CCMVC E ART. 357 DA
CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA DA CGJ: O Sr. Avaliador compareceu
ao local em 18/2/2021, às 10h20min, e não teve acesso ao interior
do imóvel avaliado em razão de estar fechado e desocupado,
conforme informação da Sra. Edilene da Silva, funcionária da
portaria do prédio. MÉTODO: Método comparativo direto de dados
do mercado. Assim, levando-se em conta a sua localização,
dimensões, área construída, características, idade, conforme
descrição acima, atribuo ao bem acima descrito o valor de R$
650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), correspondentes
a 175.424,39 UFIR. DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os
interessados que conforme Certidão Enfiteutica atualizada em 03/
08/2021, constam débitos de IPTU no valor total aproximado de
R$ 10.457,39 (Dez mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e
trinta e nove centavos); Que conforme certidão de 03/08/2021,
constam Débitos de FUNESBOM, cuja soma perfaz o valor de R$
598,99 (Quinhentos e noventa e oito reais e noventa e nove

centavos); Que conforme planilha fornecida, constam débitos de
condomínio que atualizada em 17/08/2021 perfazia a quantia de
R$ 29.751,06 (vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e um reais
e seis centavos). Cientes os interessados que todos os débitos
acima apresentados, serão atualizados no ato do leilão.
OBSERVAÇÕES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PERANTE O RGI:
Cientes os interessados do seguinte: Que conforme consta no AV-
2 da matricula nº 42.743 da Certidão de ônus reais do 10º Ofício de
Registro de Imóveis, foi realizada Promessa de Venda em favor de
Sebastião Henriques Rodrigues e s/m Flausina Pedroso
Rodrigues, contudo, conforme disposto na Sentença proferida nos
Embargos à Execução Nº 0148095-37.2018.8.19.0001 às fls. 149/
151, restou verificado que: “(...)No caso em tela, como não há
comprovação de que os promissários compradores tenham se
imitido na posse da unidade imobiliária, não havendo que se falar
em ilegitimidade passiva por parte da promitente vendedora, ora
embargante. (...)”; Que consta no R-10 Penhora em favor do
Município do Rio de Janeiro por força da Ação de Execução fiscal
nº 2006.120.022484-0 da 12ª Vara de Fazenda Pública; Que
conforme se vê por meio do R-15 resta demonstrada a cadeia
dominial do imóvel, onde houve a TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL
em favor do executado; Consta no R-18 o registro da penhora
desta execução que determinou o presente leilão. INFORMAÇÕES
ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte:
Que o executado foi citado da Execução conforme index. 108/109;
Que no index. 169 consta deferimento da penhora; Que o Termo
de Penhora foi Lavrado no index.  206; Que o Réu foi intimado da
Penhora no index. 213; Que o laudo de avaliação foi homologado
no index. 304/305. DOS LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão
realizados de acordo com as datas e horários previstos no presente
edital, sendo certo que os horários considerados neste edital serão
sempre o fuso horário de Brasília/DF; 2. Os interessados em
participar do leilão na modalidade Eletrônica (Online), deverão
efetuar o cadastro e ofertar seus lances online exclusivamente
através do site do Leiloeiro Público Oficial, pelo seguinte sítio
eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os
interessados deverão se cadastrar previamente no
site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência
mínima de 72 (setenta e duas) horas da data do evento e de modo
absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável civil e
criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do
aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados
pessoais, anexará os documentos requeridos e aceitará as
condições de participação previstas neste Edital e no Termo de
Compromisso constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão
confirmados os cadastros pela internet, após o obrigatório envio
das cópias dos documentos a seguir transcritos: a) se pessoa
física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência,
enviar uma foto de rosto (selfie) segurando o documento de
identidade aberto (frente e verso), e se for casado(a), anexar ainda
a Certidão de Casamento e Carteira de Identidade e CPF do
Cônjuge; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última
alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG, CPF e enviar
uma foto de rosto (selfie) segurando o documento de identidade
aberto (frente e verso) do representante legal ou do preposto da
pessoa jurídica respectiva, bem como procuração com poderes
para atuar no leilão destes autos, e demais documentos que se
fizerem necessários. 5. A aprovação do cadastro será confirmada
através do e-mail informado pelo usuário, tornando-se
indispensável mantê-lo válido e regularmente atualizado. 6. Os
Lances Online serão concretizados no ato de sua captação pelo
provedor e não no ato da emissão pelo participante. Assim, diante
das diferentes velocidades nas transmissões de dados,
dependentes de uma série de fatores alheios ao controle pelo
provedor, o Leiloeiro não se responsabiliza por lances ofertados
que não sejam recebidos antes do fechamento do lote. 7. Demais
informações serão prestadas na ocasião do pregão suprindo,
assim, qualquer omissão porventura existente neste Edital. DAS
ADVERTÊNCIAS: 1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital,
caso não o sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC).
2 – Se Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético,
fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, os promitentes
vendedores, promitentes compradores, os usufrutuários, o
coproprietário de bem indivisível, bem como o próprio Executado,
que não foram intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados
da realização dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As
alienações são feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as
áreas mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão
vendidos no estado em que se encontram, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento de suas condições,
características, compartimentos internos, estado de conservação
e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a
verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em
se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para
construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções

futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco
do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma enviada pelo leiloeiro
ao arrematante. 5.1. O arrematante pagará diretamente ao Sr.
Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas
realizadas para a realização do Leilão, através de depósito bancário
(DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de seu Preposto
indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do
termino do Leilão. 5.2. A conta corrente para a realização do depósito
será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou
através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s)
arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação
será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das
medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o
pagamento referido no prazo mencionado, configurar-se-á a
desistência da arrematação, ficando impedido de participar de
novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o
qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda, pelas
despesas processuais respectivas, bem como pela comissão e
despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo
juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-
se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser
julgados procedentes os embargos do executado. (art. 903 do
CPC). 7 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do
Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial;
afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:
Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da
pena correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843
do CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao
coproprietário ou ao cônjuge não executado, se houver, a
preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o leilão, o
valor apurado será depositado imediatamente e colocado à
disposição do Juízo, sujeito as penas da lei, na forma do artigo
892 do CPC. 2. O valor da comissão do leiloeiro deverá, no caso
de arrematação, ser pago diretamente a ele pelo arrematante. 2.1.
O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o
valor correspondente a 5%, que será devido nos casos de
arrematação ou adjudicação, o qual não está incluso no montante
do lance. 2.2. Será devido ao Leiloeiro o reembolso integral das
despesas adiantadas para a realização do leilão, que serão
deduzidas do produto da arrematação, ou no caso de arrematação
pelo exequente na forma do artigo 892, §2º e §3º, do CPC, fica o
exequente ciente que deverá depositar imediatamente na conta
corrente do Leiloeiro o valor das despesas realizadas no leilão. 3.
Outrossim, na hipótese de sustação do leilão por remissão da
dívida ou por acordo entre as partes, será devida a comissão ao
Leiloeiro, na forma do Art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ nº 236 de
13 de julho de 2016, com reembolso integral das despesas
adiantadas para sua realização. 4.  Caso haja interessados em
participar do leilão através de oferecimento de lances para
pagamento parcelado, poderá apresentar ao Leiloeiro a proposta
de aquisição do bem, sempre antes do início de cada leilão, por
escrito, através do e-mail sergiorepresas@gmail.com, na forma
do Art. 895 do CPC e seguintes, e não havendo lances on-line para
pagamento a vista, a proposta parcelada de maior valor, com maior
valor de entrada e menor quantidade de parcelas será declarada
como lance vencedor, devendo o arrematante no prazo de até 24
horas efetuar o pagamento referente ao valor da entrada mediante
guia judicial, sendo certo, que o início do pagamento das parcelas
para quitação do saldo remanescente, será após trinta dias o
pagamento do valor da entrada, em parcelas mensais e
sucessivas, devidamente corrigidas, depositando-as em conta-
judicial à disposição do Juízo deste processo (CPC, art. 895, § 1º,
2º), sendo certo, que o próprio imóvel servirá como garantia na
forma de hipoteca judicial (CPC, art. 895, § 1º). 5. Ciente os
interessados que a proposta de pagamento do lance à vista
sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado
(art. 895, inciso II, § 7º, do CPC). 6. Cientes os interessados que o
imóvel será vendido livre e desembaraçado de débitos, na forma
do Art. 130 § Único do CTN, c/c §1º do art. 908 do CPC. 7. Cientes
os interessados que ficam sob encargo dos respectivos
arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da
propriedade em seu favor, e ainda, que partir da data da
arrematação todas as despesas, em especial os tributos, as cotas
condominiais e as despesas com segurança do imóvel (quando
existentes) passarão a ser de inteira responsabilidade do respectivo
arrematante. E para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo. Ficando
o(s) Executado(s) intimado(s) por intermédio deste Edital da hasta
pública, se não for(em) encontrado(s), na forma do art. 889 do
NCPC. O edital se encontra disponibilizado e publicado no site do
leiloeiro e nos autos deste processo. Rio de Janeiro, 27 de agosto
de 2021. E eu, Michelle Lima Magalhaes - Resp. pelo Expediente
- Matr. 01/30637, o subscreve. CRISTINA SERRA FEIJÓ - Juíza Titular.

Critérios para identificar fundos sustentáveis
Produtos ganharão um IS no nome

A demanda por pro-
dutos ESG (sigla 
em inglês para Am-

biental, Social e Governan-
ça nas análises de investi-
mento) está crescendo no 
Brasil. A Associação Bra-
sileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de 
Capitais (Anbima) está pro-
pondo a definição de cri-
térios para a identificação 
dos fundos que têm como 
objetivo investimentos sus-
tentáveis. “O intuito é as-
segurar, via autorregulação, 
um crescimento saudável 
e robusto destes produtos. 
A proposta, que entrou em 
audiência pública no dia 20 
de setembro, inicialmente 
valerá para fundos de renda 
fixa e ações”, divulgou nes-
ta sexta-feira a entidade.

“É preciso evitar um 
crescimento desordenado 
dos investimentos ESG no 
Brasil, o que seria prejudi-
cial à indústria de fundos e 
ao investidor. Estamos ali-
nhados a outras jurisdições 
globais que também bus-
cam dar mais transparência 
a estes produtos. É nosso 
papel garantir bases sólidas 
para o desenvolvimento 

dos fundos sustentáveis” 
comenta Cacá Takahashi, 
vice-presidente e coordena-
dor do Grupo Consultivo 
de Sustentabilidade.

De acordo com a classifi-
cação de fundos atualmente 
em vigor, existe uma sub-
categoria sustentabilidade/
governança apenas para os 
fundos de ações. Entretan-
to, um mapeamento interno 
realizado no final de 2020 
reforçou a necessidade de 
avanços nos critérios para 
identificação de produtos 
ESG, já que demonstrou 
um número muito maior de 
fundos de todas as classes 
(pelo menos 10 vezes maior 
do que os identificados na 
subcategoria sustentabili-
dade/governança) que de 
alguma forma se denomina-
vam verdes, sustentáveis ou 
ESG.

Novos critérios

Com os novos critérios, 
um fundo para ser con-
siderado sustentável terá 
também que ter processos 
e metodologias que ates-
tem seu compromisso e 
constante monitoramen-

to da carteira. Também 
foram definidos padrões 
mínimos para os gestores 
dos fundos sustentáveis, 
ou seja, para que um fun-
do possa ser identificado 
como sustentável, será 
necessário observar não 
somente os requisitos de-
finidos para o fundo em si, 
mas também para o gestor. 
É preciso, por exemplo, 
que ele tenha ferramentas 
adequadas para avaliar os 
produtos ESG, equipes 
treinadas no tema e pro-
cessos definidos para mo-
nitorar o desempenho.

“Com esta estrutura, na 
nossa visão, estamos contri-
buindo para que os gesto-
res de fundos ESG sigam, 
efetivamente, seus objetivos 
e compromissos socioam-
bientais e de governança”, 
complementa Takahashi. 
Ele reforça que a Anbima 
optou por não criar crité-
rios prescritivos. “Evitamos 
percentuais e a determina-
ção de abordagens espe-
cíficas para contemplar a 
diversidade de estratégias 
que podem ser utilizadas no 
mercado, além de estar em 
linha com o que é utilizado 

internacionalmente”, expli-
ca.

Os fundos que têm o 
investimento sustentável 
como objetivo/tese de in-
vestimento poderão ser 
identificados como fundos 
de investimento susten-
tável e utilizar o sufixo IS 
(Investimento Sustentável) 
no nome. Os demais que 
integrem os aspectos ESG 
em seu processo de gestão, 
mas não têm o investimen-
to sustentável como obje-
tivo principal, não poderão 
ter tal identificação, mas te-
rão uma diferenciação nos 
materiais de divulgação do 
fundo.

Fundo 100% sustentável

Para utilizar a denomina-
ção IS no nome, o fundo 
terá que ter o objetivo de 
investimento sustentável 
como mandato. A carteira 
deve estar alinhada ao pro-
pósito e nenhum investi-
mento pode comprometê-
lo. Os requisitos definidos 
para o registro de um fundo 
IS são robustos e visam as-
segurar o máximo de trans-
parência dos produtos.

Banco da China planeja 
mais emissões de 
empréstimos verdes

O Banco da China 
(BOC), um dos 
maiores conces-

sores de empréstimo do 
país, prometeu aumentar 
o apoio de crédito para os 
projetos ecológicos no perí-
odo 2021-2025. 

A instituição informou 
nesta sexta-feira que forne-
cerá pelo menos 1 trilhão de 
iuanes (US$ 154,2 bilhões) de 
fundos para a indústria verde 
durante o período, de acordo 
com um plano de ação feito 
pelo BOC para atender às 
metas chinesas de atingir o 
pico de emissões de dióxido 
de carbono e alcançar a neu-
tralidade de carbono.

A participação de em-
préstimos verdes nos 
empréstimos corporati-
vos domésticos totais do 
banco aumentará em pelo 
menos 5 pontos percentu-
ais ante o nível no final de 

2020, observa o plano.
No final de junho, o 

BOC viu seus empréstimos 
verdes domésticos superan-
do 1 trilhão de iuanes, um 
aumento de mais de 15% 
desde o início deste ano, um 
ritmo muito mais rápido do 
que o crescimento médio 
do empréstimo do banco.

A partir do quarto tri-
mestre de 2021, o BOC 
deixará de financiar novas 
minas de carvão ou proje-
tos de eletricidade a carvão 
no exterior, exceto projetos 
já assinados, de acordo com 
o texto.

Segundo a agência Xinhua, 
a China prometeu atingir o 
pico de emissões de dióxido 
de carbono até 2030 e alcan-
çar a neutralidade de carbo-
no até 2060. Recentemente, 
prometeu parar de construir 
novos projetos a carvão no 
exterior.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL -

REGIONAL DE JACAREPAGUÁ
RUA PROFESSORA FRANCISCA PIRAGIBE, 80 - SALA 303,

TAQUARA, RIO DE JANEIRO – RJ
C.E.P.: 22710-195 - Tel.: (21) 2444-8112-

E-mail: jpa05vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA
ELETRÔNICA, COM PRAZO DE 05 DIAS PARA CONHECIMENTO
DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S),
EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA proposta
por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PARQUE DOM ALBANO inscrito
no CNPJ sob o nº 68.768.225/0001-26 em face de ARTHUR
LUIZ DE ALMEIDA inscrito no CPF nº 529.916.107-78 e ESPÓLIO
DE MARCIA HELENA DOS ANJOS ALMEIDA de CPF nº
612.525.827-72, tendo como Representante Legal ARTHUR
LUIZ DE ALMEIDA, referente ao PROCESSO
Nº 0005637-51.2010.8.19.0203, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) JOSE ALFREDO SOARES SAVEDRA – Juiz(a) Titular
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de Alienação em Leilão
Judicial na forma eletrônica, com prazo de 05 (cinco) dias, a todos
os interessados e em especial ao(s) Executado(s) e Coproprietário,
que será realizado o público leilão, pelo Leiloeiro Público SÉRGIO
LUIS REPRESAS CARDOSO, com escritório na Rua Dom Gerardo,
63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20090-030;
Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21) 98577-7550,
onde: O Primeiro Leilão para venda por valor igual ou superior a
avaliação será no dia 19/10/2021 às 12h, e não havendo lances
no primeiro leilão, o Segundo Leilão para venda pela melhor oferta
será no dia 22/10/2021 às 12h, onde o lanço inicial será por valor
igual ou superior a 50% da avaliação, sendo certo que os lances
serão realizados exclusivamente através do portal do site do
leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br, e as propostas para
arrematação de forma parcelada serão recebidas exclusivamente
através do e-mail sergiorepresas@gmail.com.
DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Conforme o Laudo de
Avaliação Indireta de fls. 412/413 o imóvel objeto do leilão é o
Direito e Ação do Apartamento Duplex nº 607, bloco I, situado na
Rua Albano nº 79, Praça Seca, Rio de Janeiro, RJ, possuindo
94m² de área edificada, com direito a duas vagas de garagem
usadas indistintamente e com fração de 1/104 do terreno.
Matriculado no 9º Oficio do RGI sob o nº 82.225 e na Prefeitura
sob a inscrição 1.950.461-2. CARACTERÍSTICAS: 1° andar:
Acesso de entrada, dois quartos, banheiro social. 2° andar: Sala,
cozinha, área de serviço, banheiro social e área externa
descoberta. ESTADO DO IMÓVEL: Encontra-se sem habitabilidade,
precisando de obra em todo apartamento, hidráulica, elétrica e
estrutural. DAS CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: O terreno mede:
22,00m de frente e fundos, onde confronta com o nº 144 da Rua
Florianópolis de Henrique de Carvalho ou sucessores; 110,00m
de ambos os lados, confrontando a direita com o nº 85 da Rua
Albano de Carlota Apel Hach1 ou sucessores e à esquerda com o
nº 71 de João Teixeira Sampaio ou sucessores. DA AVALIAÇÃO:
Assim, conforme o Laudo de Avaliação Indireta de fls. 412/413, foi
atribuído ao imóvel objeto de leilão, em 20/10/2020 o valor de R$
84.500,00 (Oitenta e quatro mil e quinhentos reais), referente a
23.769,338 UFIR, que atualizadas nesta data, perfaz o valor de R$
88.072,53 (Oitenta e oito mil, setenta e dois reais e cinquenta e
três centavos). DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os
interessados que conforme levantamentos realizados constam
os seguintes débitos: 1) Conforme certidão de 01/09/2021 do
FUNESBOM constam débitos no valor de R$ 600,99 (seiscentos
reais e noventa e nove centavos); 2) Conforme certidão de situação
fiscal e enfitêutica do imóvel emitida em 01/09/2021, constam
débitos de IPTU no valor aproximado de R$ 49.546,42 (quarenta e
nove mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois
centavos); 3) Constam Débitos de condomínio, cujo valor atualizado
até 02/09/2021 perfazia a quantia de R$ 434.296,67 (quatrocentos
e trinta e quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e
sete centavos). Cientes os interessados que todos os débitos
serão devidamente atualizados e apresentados no ato do leilão.
DAS ANOTAÇÕES NA MATRÍCULA DO RGI: Conforme certidão de
ônus referente ao imóvel objeto de leilão, de matrícula 82.225 do
9º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, consta o
seguinte: Que o imóvel é Foreiro ao Espólio de Emília Joana da
Fonseca Marques; Que no R-09 Consta que o imóvel objeto de
leilão foi arrematado por LETRA S/A CREDITO IMOBILIÁRIO; Que
no R-15 consta registro de Promessa de Compra e Venda, onde
LETRA S/A CREDITO IMOBILIÁRIO prometeu vender a ARTHUR
LUIZ DE ALMEIDA e MARCIA HELENA DOS ANJOS ALMEIDA o imóvel
objeto de leilão; Que no R-17 consta PENHORA por ordem do juízo

da 12ª Vara de Fazenda Pública, para garantia da divida no valor de
R$ 1.594,84 decidida nos autos da ação de execução fiscal nº
2004.120.020050-7 movida pelo Município do Rio de Janeiro.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os
interessados do seguinte: Que o 1º Réu foi citado da ação às fls.
128 e 167; Que a Segunda Ré faleceu no curso do processo,
sendo que a substituição do Polo Passivo para Espólio de Marcia
Helena dos Anjos Almeida ocorreu às Fls. 143/144, que foi citado
conforme certidão de fls. 165; Que consta às fls. 177 procuração
do 1º Réu para que o Sr. João Carlos Lordelho Guimarães o
representasse no curso da Ação; Que a Sentença foi proferida nos
autos às Fls 188 e verso; Que às Fls. 188 foi Decretada a Revelia
dos Réus. Que os réus foram intimados da execução às fls. 199 e
verso, com a Ciência da Defensoria Pública; Que às Fls. 218 consta
Despacho dando a 2ª Ré como intimada da execução; Que às fls.
245 foi deferida a Penhora do bem objeto de leilão; Que às fls. 252
foi lavrado o Termo de Penhora; Que às Fls. 255 foi proferido
Despacho que definiu o Réu Arthur como representante do Espólio
de Marcia Helena, e o Sr. João Carlos Representante do Réu Arthur;
Que às Fls. os autos foram remetidos a Defensoria Pública para
ciência da Penhora e Avaliação. DOS LANCES ELETRÔNICO
(ONLINE): 1. Serão realizados de acordo com as datas e horários
previstos no presente edital, sendo certo que os horários
considerados neste edital serão sempre o fuso horário de Brasília/
DF; 2. Os interessados em participar do leilão na modalidade
Eletrônica (Online), deverão efetuar o cadastro e ofertar seus lances
online exclusivamente através do site do Leiloeiro Público Oficial,
pelo seguinte sítio eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br;
3. Os interessados deverão se cadastrar previamente no
site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência
mínima de 72 (setenta e duas) horas da data do evento e de modo
absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável civil e
criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do
aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados
pessoais, anexará os documentos requeridos e aceitará as
condições de participação previstas neste Edital e no Termo de
Compromisso constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão
confirmados os cadastros pela internet, após o obrigatório envio
das cópias dos documentos a seguir transcritos: a) se pessoa
física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência,
enviar uma foto de rosto (selfie) segurando o documento de
identidade aberto (frente e verso), e se for casado(a), anexar ainda
a Certidão de Casamento e Carteira de Identidade e CPF do
Cônjuge; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última
alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do
representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva,
bem como procuração com poderes para atuar no leilão destes
autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A
aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail
informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido
e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão
concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato
da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes
velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma
série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não
se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos
antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer
omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS:
1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o
sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se
Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou
com penhora anteriormente averbada, os promitentes vendedores,
promitentes compradores, os usufrutuários, o coproprietário de
bem indivisível, bem como o próprio Executado, que não foram
intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização
dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são
feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas
mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão
vendidos no estado em que se encontram, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento de suas condições,
características, compartimentos internos, estado de conservação
e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a
verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em
se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para
construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções
futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco
do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma enviada pelo leiloeiro
ao arrematante. 5.1. O arrematante pagará diretamente ao Sr.

Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas
realizadas para a realização do Leilão, através de depósito bancário
(DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de seu Preposto
indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do
termino do Leilão. 5.2. A conta corrente para a realização do depósito
será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou
através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s)
arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação
será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das
medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o
pagamento referido no prazo mencionado, configurar-se-á a
desistência da arrematação, ficando impedido de participar de
novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o
qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda, pelas
despesas processuais respectivas, bem como pela comissão e
despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo
juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-
se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser
julgados procedentes os embargos do executado. (art. 903 do
CPC). 7 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do
Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial;
afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:
Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da
pena correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843
do CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao
coproprietário ou ao cônjuge não executado, se houver, a
preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: A venda será
efetuada à vista. Feito o leilão, o valor apurado será depositado
imediatamente e colocado à disposição do Juízo, sujeito as penas
da lei. Na forma do artigo 892, caput, do CPC. 2. Parcelado: Caso
haja algum interessado em participar do leilão através do
oferecimento de lances para pagamento parcelado, o mesmo
deverá fazê-lo por escrito (nos termos do art. 895, I e II do CPC),
entregue ao Leiloeiro através do e-mail:
sergiorepresas@gmail.com, sempre antes do início de cada leilão,
para controle e posterior apresentação das propostas ao M.M.
Juízo, que decidirá por sua pertinência. 2.1. Ciente os interessados
que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá
sobre as propostas de pagamento parcelado (art. 895, inciso II, §
7º, do CPC).  3. Feito o leilão, lavrar-se-á de imediato o auto de
arrematação ou o auto de leilão negativo (artigo 901, do CPC). 4. O
valor da comissão do leiloeiro deverá, no caso de arrematação, ser
pago diretamente a ele pelo arrematante. 4.1. O arrematante deverá
pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a
5%, que será devido nos casos de arrematação ou adjudicação, o
qual não está incluso no montante do lance. 4.2. Será devido ao
Leiloeiro o reembolso integral das despesas adiantadas para a
realização do leilão, que poderão ser deduzidas do produto da
arrematação, ou no caso de arrematação pelo exequente na forma
do artigo 892, §2º e §3º, do CPC, fica o exequente ciente que deverá
depositar imediatamente na conta corrente do Leiloeiro o valor das
despesas realizadas no leilão. 4.3. Outrossim, não será deferida
comissão na hipótese de remição da dívida até o dia útil anterior ao
leilão e será a mesma deferida em 2,5% do valor da avaliação, caso
o leilão seja suspenso por pagamento ocorrido no dia da praça.
Consumada a arrematação, a comissão será de 5% do valor do
lanço vencedor. 5. Cientes os interessados que o imóvel será
vendido livre de débitos fiscais desde que o produto da
arrematação, após deduzidas as despesas com a realização com
o leilão, seja suficiente para quitá-los, caso contrário, ficará o
arrematante responsável pelo pagamento do saldo remanescente
dos débitos fiscais, se houverem, na forma do Art. 130 § Único do
CTN. 6. Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os
ônus inerentes à transferência da propriedade em seu favor; 6.1. A
partir da data da arrematação todas as despesas, em especial os
tributos, as cotas condominiais e as despesas com segurança do
imóvel (quando existentes) passarão a ser de inteira
responsabilidade do respectivo arrematante. 7. Não havendo
expediente forense na data designada, o leilão será realizado no
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local.E para que
chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o
presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s) Executado(s)
intimado(s) da hasta pública, se não for(em) encontrado(s) por
intermédio deste Edital, na forma do art. 889, 892 do NCPC. O edital
se encontra disponibilizado e publicado na rede mundial de
computadores (site do Leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com).
Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021. Eu, Ricardo de Abreu Monteiro
de Barros - Mat. 01-14750 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e
subscrevo. Dr(a). JOSE ALFREDO SOARES SAVEDRA – Juiz(a) Titular.

Conseguro 2021
Segurança jurídica é necessária para afastar o risco Brasil

Mercado: 57,6% de mulheres mas só 22,8% em cargos de direção

O país que não ofe-
rece segurança 
jurídica é alijado 

do business por falta de 
previsibilidade. Assim en-
tende o Ministro Luiz Fux, 
presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) e do 
Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ), ao ressaltar que 
os investidores do mundo 
todo buscam, atualmente, 
na segurança jurídica que 
cada país oferece, uma dire-
ção para a alocação de seus 
recursos.

Ao falar nesta sexta-feira 
durante o painel “Segu-
rança Jurídica nos Tem-

pos Atuais”, na Conseguro 
2021, que teve o presidente 
da Confederação Nacional 
das Seguradoras (CNseg), 
Marcio Coriolano, como 
anfitrião, Fux disse que se-
gurança jurídica é sinônimo 
de previsibilidade, essencial 
para afastar o risco Brasil. 
“O investidor estrangei-
ro procura saber o que vai 
acontecer se surgir um lití-
gio”, pontuou.

Destacando que, o cida-
dão, no estado de direito, 
não pode ser surpreendido 
por mudanças retroativas, 
o ministro citou a nova lei 
relativa aos planos de segu-

ro-saúde. A legislação não 
pode retroagir, atingindo 
direitos já adquiridos. “Foi 
assim quando surgiu a nova 
lei de seguro saúde. O STF 
estabeleceu que não poderia 
ser aplicada aos contratos 
elaborados sob a lei revoga-
da”, lembrou.

Fux afirmou que vive-
mos dentro do estado de 
direito, uma situação de ex-
ceção, devido ao flagelo da 
pandemia, aproveitando pa-
ra manifestar solidariedade 
às vítimas. “Não são nomes, 
não são números, são pais, 
avós, filhos. Todos nós so-
fremos com isso”, afirmou.

Segundo o magistrado, 
as regras jurídicas são esta-
belecidas para “momentos 
de normalidade”, citando a 
lei da liberdade econômica, 
que permite que as partes 
rompam os acordos esta 
estabelecidos quando as 
obrigações se tornam mui-
to onerosas. No entanto, 
acrescentou, em situações 
excepcionais temporárias 
como o Brasil vive os pac-
tos podem ser flexibiliza-
dos. Como exemplo, citou 
a redução da carga horária 
semanal e a redução de sa-
lários. O acordo foi autori-
zado pelo STF, sem a inter-

ferência dos sindicatos, para 
preservar empregos e evitar 
o fechamento de empresas. 
“O Direito Brasileiro pro-
cura o cumprimento dos 
pactos, mas não há como 
não conviver com a cláusu-
la da imprevisão”, afirmou.

Fux destacou que a “li-
tigância desenfreada” ge-
ra preocupação no cam-
po da segurança jurídica. 
“Ninguém aguenta uma 
eternidade para a resolu-
ção de seu processo. To-
do processo deve ter uma 
duração razoável porque a 
Constituição estabeleceu 
como direito fundamental 

esse prazo razoável”, ex-
plicou. A segurança jurídi-
ca é previsibilidade e uma 
questão de justiça, natural 
ao estado de direito, con-
cluiu Fux.

O presidente da CNseg, 
Marcio Coriolano, men-
cionou no início do painel 
o desafio que a pandemia 
trouxe para a sociedade. 
“Diante dessa crise sem 
precedentes, foram impos-
tos obstáculos à normaliza-
ção da vida de todos os bra-
sileiros, exigindo medidas 
públicas para compatibilizar 
interesses econômicos e os 
direitos sociais”, destacou.

Fundadora do Instituto 
Identidades do Brasil (ID_
BR), a conferencista Luana 
Génot abriu o painel “Diver-
sidade & Inclusão: por que é 
importante falar sobre isso?”, 
chamando a atenção para a 
campanha #simaigualdade-
racial, promovida pela insti-
tuição a qual preside. O obje-
tivo é mostrar que não basta 
dizer não ao racismo, mas 
sim, propor caminhos para 
avançar na temática, com po-
líticas e ações efetivas.  

Aqui no Brasil, as em-

presas que buscam alcançar 
o selo do ID-BR – que in-
dica fases de uma jornada 
para a mudança de cultura 
corporativa para ações mais 
propositivas para combater 
o racismo – são da área va-
rejista, com 32%. Esse fato 
pode ser explicado porque 
essas companhias costu-
mam ser grandes anuncian-
tes e têm maior contato 
com os consumidores.

Dando prosseguimento 
ao debate, a presidente da 
Sou Segura, Simone Vizani 

destacou o descompasso en-
tre mulheres brancas e negras 
no setor segurador. “Menos 
de 1% estão em cargo de alta 
liderança e representam me-
nos de 10% de todos os cola-
boradores, indicando que te-
mos ainda muito a caminhar 
nesse universo de diversidade 
e inclusão de raça”, avalia. Si-
mone chama a atenção para 
os dados mais recentes do 
Relatório de Sustentabilida-
de da CNseg, indicando que 
55,6% das empresas assinam 
compromissos com a ONU 

Mulheres para melhorar a 
presença de cargos femini-
nos em posição de liderança.

“57,6% de mulheres inte-
gram o mercado segurador e 
apenas 22,8% são diretoras. 
Ou seja, há um achatamento 
a partir dos cargos gerenciais, 
sem muita perspectiva de cres-
cimento. Isso se deve a muitos 
fatores, mas as empresas pre-
cisam, sim, olhar para as suas 
políticas e criar possibilidade 
de ascensão na carreira dessas 
mulheres”, avalia. Um dado 
positivo é que 90% das empre-

sas já adotam políticas de diver-
sidade e inclusão. “Demonstra 
uma evolução das intenções 
das práticas e das ações. Ain-
da que demorado, estamos no 
caminho da equidade de gêne-
ro”, afirma.

A diretora vice-presidente 
Financeira & CFO da Pruden-
tial do Brasil, Thereza Moreno, 
comentou os desafios que en-
frentou em 30 anos de carrei-
ra. “Como mulher, negra e de 
Exatas, tive pouca representati-
vidade ao longo da minha jor-
nada de trabalho. Sou atuária, 

especializada em seguros, não 
tinha muitas mulheres na mi-
nha turma, muito menos ne-
gras. Tive muita sorte porque 
a minha primeira chefe em um 
órgão público foi uma mulher 
negra, o que fez muita diferen-
ça no futuro que eu pude ter. 
Embora me visse representa-
da, à medida em que avancei 
profissionalmente, tive menos 
representatividade. Atualmen-
te, conheço outras mulheres 
negras em cargo de chefia. 
Somos poucas, mas não estou 
sozinha”.
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