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Opep confirma 
aumento da 
produção
de petróleo

A Organização dos Países Ex-
portadores de Petróleo (Opep) e 
um grupo de países não integran-
tes da entidade, conhecidos coleti-
vamente como Opep+, decidiram 
nesta segunda-feira aumentar a 
produção em 400 mil barris por 
dia em novembro.

No mês passado, o preço do 
barril de petróleo estava acima de 
US$ 80 devido a interrupções no 
fornecimento e aumento da de-
manda enquanto o mundo se re-
cuperava da pandemia.

A Opep e seus principais alia-
dos, segundo a agência de notícias 
Xinhua, confirmaram, durante 
uma videoconferência, o plano de 
ajuste de produção e o mecanis-
mo de ajuste de produção mensal 
aprovado na XIX Reunião Minis-
terial Opep+ em julho de 2021, e 
a decisão de ajustar a taxa de pro-
dução para cima.

Enquanto isso, a Rússia anun-
ciou que foi iniciado o procedi-
mento de entrada de gás para a 
primeira linha do gasoduto Nord 
Stream 2.

A gigante russa Gazprom, do-
na da Nord Stream 2 AG, em-
presa que opera as instalações, 
anunciou em 10 de setembro a 
conclusão da construção do prin-
cipal projeto de energia, que foi 
repetidamente combatido pelos 
Estados Unidos.

O gasoduto de 1.230 km deve 
levar 55 bilhões de metros cúbicos 
de gás natural anualmente da Rús-
sia para a Alemanha através do 
Mar Báltico. A Gazprom preten-
de colocá-lo em operação antes 
do final do ano.

Apagão no Facebook 
agrava perdas das 
empresas de tecnologia
Valor de mercado da companhia caiu mais de US$ 39 bi

A falha que deixou fora do 
ar as redes sociais do Fa-
cebook (além do próprio, 

WhatsApp e Instagram) agravou 
as perdas das empresas de tecno-
logia na Nasdaq, Bolsa de Valores 
que concentra negócios com ações 
tech. O índice Nasdaq Composite 
recuou 2,14% nesta segunda-feira. 
O Dow Jones (DJI), principal ín-
dice da Bolsa de Nova York caiu 
0,94%, e o S&P 500 cedeu 1,3%.

As quedas no mercado fi-
nanceiro seguem a especulação 
com os juros norte-americanos 

e a possível redução, ainda este 
ano, do programa de compra 
de papéis pelo Federal Reserve 
(Fed).

As ações do Facebook registra-
vam perdas de 4,89% às 18h desta 
segunda, a US$ 326,23, na maior 
baixa diária desde 20 de outubro 
de 2020. Com isso, o valor de 
mercado da companhia de Mark 
Zuckerberg caiu para US$ 766 bi-
lhões, uma perda de mais de US$ 
39 bilhões em um dia. O papel do 
Facebook desvalorizou 14,70% 
no último mês.

A queda nas redes sociais co-
meçou pouco depois do meio dia, 
inicialmente com relatos nos Es-
tados Unidos e alguns países eu-
ropeus, mas rapidamente se espa-
lhando pelo mundo. Pouco antes 
das 17h, Mike Schroepfer, oficial-
-chefe de tecnologia do Facebook, 
publicou um pedido de desculpas 
para os usuários impactados pelo 
que classificou como “erros de re-
de”. Pouco depois das 18h, os ser-
viços começaram a voltar, mas de 
forma intermitente e apenas para 
alguns usuários.

Guedes e Neto 
liberaram 
derivativos 
para offshores

Num dia de tensões no Brasil 
e no exterior, o dólar voltou a en-
costar em R$ 5,45 e a fechar no 
valor mais alto desde 27 de abril. 
A Bolsa de Valores levou um 
tombo e voltou à casa dos 110 mil 
pontos. O dólar comercial encer-
rou o dia vendido a R$ 5,447, com 
alta de 1,44%. Em 2021, a moeda 
acumula valorização de 4,97%. O 
índice Ibovespa, da B3, fechou o 
dia aos 110.393 pontos, com re-
cuo de 2,22%.

A alta do dólar beneficia quem 
tem valores na moeda norte-ame-
ricana. Entre eles, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, e o pre-
sidente do Banco Central, Rober-
to Campos Neto. Os dois confir-
maram que tinham empresas em 
paraísos fiscais após assumirem 
cargos públicos.

Guedes e Campos Neto infor-
maram que as offshores foram 
declaradas à Receita Federal, ao 
Banco Central, à Comissão de 
Ética Pública da Presidência da 
República e às demais autoridades 
competentes. A existência das em-
presas foi revelada pelo Pandora 
Papers, investigação de um con-
sórcio internacional de jornalistas 
com base em documentos vaza-
dos de 14 escritórios de advocacia 
no exterior.

Apesar de terem declarado as 
offshores, a situação levantou dú-
vidas sobre conflitos de interesses. 
Na quinta-feira da semana passa-
da (30), o Conselho Monetário 
Nacional (CMN) aprovou medida 
que facilita operações de derivati-
vos com empresas offshore.

O CMN é composto por três 
membros: o ministro da Econo-
mia (presidente do Conselho), o 
presidente do Banco Central e o 
secretário especial de Fazenda do 
Ministério da Economia.

Pela resolução, os investi-
dores brasileiros poderão ope-
rar derivativos no exterior nas 
mesmas modalidades pratica-
das no mercado internacional. 
Antes, a compra e venda de 
derivativos em outros países 
era restrita a hedge (proteção) 
de direitos ou obrigações de 
natureza comercial ou finan-
ceira. O investidor fechava 
contratos de derivativos para 
proteger-se de variações de ju-
ros, do câmbio ou de preços 
no mercado internacional.

A medida abre caminho para 
que investidores operem contra-
tos de derivativos estrangeiros 
para outras finalidades que não a 
proteção de recursos, como a ob-
tenção de lucros. Isso já ocorre no 
mercado nacional de derivativos.

Crachá não funciona e impede acesso de técnicos
A falha generalizada no acesso 

mostra uma mensagem de erro 
no domain name system (DNS) 
– a tecnologia que liga o endere-
ço usado para se chegar aos sites 
internet protocols (IPs) dos servi-
dores correspondentes que hos-
pedam o conteúdo das páginas. 
Esta não é a primeira vez que o 
grupo de serviços administrados 
pelo Facebook apresenta proble-

mas. Em junho deste ano, uma in-
terrupção semelhante aconteceu. 
Na prática, é como se os núme-
ros de telefone dos serviços do 
Facebook tivessem sido apagados 
da gigantesca agenda da internet. 
Outro problema foi registrado em 
abril.

A falha foi atribuída por espe-
cialistas em tecnologia a uma mu-
dança na infraestrutura da rede. O 

problema digital logo se espalhou 
pelo mundo físico. Sem conseguir 
acesso aos servidores, segundo o 
jornal britânico The Guardian, os 
engenheiros do Facebook tive-
ram que ir até as sedes físicas para 
resolver o problema. Mas se de-
pararam com outro obstáculo: os 
crachás digitais não estavam fun-
cionando, impedindo o acesso, se-
gundo o The New York Times.

Informante denuncia que Face não combate ódio
O apagão foi o ápice da tem-

pestade que atingiu Mark Zu-
ckerberg neste final de semana. 
No domingo, a ex-empregada 
do Facebook Frances Haugen 
concedeu entrevista ao progra-

ma 60 Minute. Haugen assumiu 
ser a informante que vazou ao 
Wall Street Journal milhares de 
documentos sobre as práticas da 
empresa.

Ela acusou a companhia de co-

locar lucro à frente da segurança, 
e que mentia para o público e para 
as autoridades ao dizer que estava 
fazendo progressos para deter 
o discurso de ódio, violência e 
desinformação.
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Era das narrativas exige equilíbrio  
para investir em startups

As variadas 
interações da 
telessaúde
Por Carlos Lopes

A pandemia modificou as estruturas 
do atendimento em saúde. Recur-
sos digitais como a telemedicina 

tiveram que ser rapidamente adotados por 
médicos, clínicas e principalmente obser-
vamos a mudança no comportamento da-
queles que duvidavam desse tipo de atendi-
mento, sendo obrigados a deixar de lado a 
desconfiança pelo atendimento a distância.

Somente no Brasil houve um aumento de 
mais de 800% no uso da telemedicina nos 
seis primeiros dias da pandemia, segundo 
pesquisa publicada na revista científica Plos 
One em julho deste ano. Não há dúvidas que 
a telessaúde chegou de urgência e veio para 
ficar.

Nos EUA, antes da Covid, apenas 11% 
da população já havia feito algum tipo de 
atendimento em saúde a distância (ape-
sar de lá, ao contrário daqui, a telessaúde 
já estar regulamentada há bastante tempo) 
tendo pulado para mais de 46% no início 
da pandemia. Estima-se que, lá, a Covid-19 
levou o serviço de telessaúde a um negócio 
com projeção de US$ 3 bilhões por ano.

A corrida se estendeu também no seg-
mento de certificação digital, uma vez que 
se tornou necessário assinar digitalmente 
documentos na parte de saúde (como ates-
tados, pedidos de exames e receitas médi-
cas) de forma que tivessem validade jurídica.

De certa forma, os países em desenvolvi-
mento podem se beneficiar mais da teleme-
dicina do que os desenvolvidos. Os primei-
ros têm mais desafios em relação ao acesso 
a bons cuidados médicos, como pessoas 
em áreas remotas ou rurais. Dispomos de 
um bom sistema de saúde, mas as pessoas 
em áreas rurais ainda precisam viajar longas 
distâncias para poder ver um médico.

Outro ponto importante e que precisa 
ser ressaltado é que há um benefício maior 
em mercados em desenvolvimento, onde há 
escassez de médicos e os hospitais tendem 
a estar localizados nas grandes cidades. Para 
esses países, a telessaúde é uma importante 
maneira de poder atender às necessidades 
de acesso à saúde da população em geral.

A pandemia mostrou as variadas intera-
ções de telessaúde de vários tipos, consultas 
virtuais, usando vídeo, telefone ou bots de 
bate-papo para ajudar a determinar sinto-
mas, fazer triagem, rastrear pacientes com 
Covid-19 e com doenças crônicas. O mer-
cado avançou algo em torno de dois a cinco 
anos a mais do que esperávamos

Esse futuro da saúde, acelerado pela Co-
vid-19, ainda pode trazer muito mais e rápi-
do: sistemas de inteligência artificial que po-
dem fazer triagem de pacientes, identificar 
interações de medicamentos trazendo mais 
segurança para o atendimento e cuidado 
com o paciente. É o futuro da saúde!

Carlos Lopes é médico, CEO e fundador da MEDX 
Tecnologia, professor convidado da pós-graduação de 

nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein e da 
Associação Brasileira de Nutrologia/BWS.

A saúde é um desafio até para  
uma gigante de tecnologia

Por Marcos Rodrigues

Uma das maiores interferências tra-
zidas para a sociedade pelas redes 
sociais foi, sem dúvida, a possibi-

lidade de criar realidades desejadas a partir 
de narrativas. A estratégia é usada tanto nas 
macrodiscussões políticas, religiosas e fute-
bolísticas, até nos microdebates em grupos 
familiares. E ela segue sempre o mesmo 
padrão. A informação positiva é extraída 
de um contexto maior e transformada na 
verdade absoluta sobre um determinado 
assunto. Como não poderia deixar de ser, 
este jogo chegou também ao mercado de 
investimentos.

De olho na grande liquidez dos mercados, 
não existe uma startup sequer, desde as nas-
cidas ontem que possuem apenas uma apre-
sentação de Power Point em mãos, até as que 
já estão estruturadas ao ponto de nem com-
binarem mais com esta nomenclatura, que 
não trabalhe noite e dia com afinco na tarefa 
de construir a narrativa sobre o seu ritmo de 
“crescimento exponencial”.

Tudo o que acontece no dia a dia da em-
presa é tirado do contexto para ajudar na 
narrativa do crescimento. Se contrata um 
novo diretor, isso faz parte da estratégia de 
crescimento. Se muda de sede, está dentro 
de um planejamento estratégico de cresci-
mento. Se recebe um aporte então, por me-
nor que seja, isso é alardeado como o sinal 
de que subiu o primeiro degrau na escada 
para se tornar um unicórnio. Pouco se fala 
sobre o retorno para o executor deste in-
vestimento, mas nós vamos chegar lá.

Outro degrau comemorado com pom-

pa, circunstância e estilo é o chamado IPO. 
Quando uma startup faz o seu IPO, a im-
pressão que se tem é de que ela convenceu 
definitivamente o mercado sobre o seu po-
tencial. Seja como for, o fato é que essa nar-
rativa tem funcionado. As pesquisas mais re-
centes mostram que, mesmo estando ainda 
nos primeiros meses do segundo semestre, os 
investimentos em startups feitos em 2021 já 
superam o acumulado do ano inteiro de 2020.

Mas a crença ferrenha em narrativas de 
crescimento já produziu muitos prejuízos e de-
cepções em outros momentos históricos. Um 
dos maiores exemplos foi a chamada “Bolha 
da Internet”, quando qualquer site, criado em 
um fundo de garagem, vendia a narrativa de 
que conquistaria o mundo e rapidamente pas-
sava a valer mais do que a General Motors, por 
exemplo. Essa revisitada ao passado permite 
ampliar a abrangência da observação sobre o 
momento atual e colocar o crescimento das 
startups em seu verdadeiro contexto.

A questão do IPO, por exemplo, não deve 
ser aceita como carimbo de qualidade defini-
tivo. Basta lembrar o estudo feito pelo econo-
mista Jay Ritter. Este professor da Universi-
dade da Flórida analisou nada menos do que 
7.713 IPOs feitos nos Estados Unidos du-
rante 35 anos, e sua descoberta foi alarmante, 
pois revelou que mais da metade deles trouxe 
retorno negativo num prazo de cinco anos.

O economista-chefe da Empiricus, Fe-
lipe Miranda, fez o mesmo no Brasil e 
descobriu que 45% de 169 IPOs na Bol-
sa brasileira ao longo de 15 anos tiveram 
rentabilidade negativa num prazo de cinco 
anos e deram prejuízo aos investidores.

Finalmente, um levantamento feito pela 

plataforma de investimentos Yubb consta-
tou que apenas 20% das IPOs realizadas na 
B3 durante o primeiro semestre deste ano 
deram lucros até o momento.

É óbvio que o desempenho das ações na 
Bolsa não é um indicador definitivo sobre 
o potencial das startups, mas, certamente, o 
fato de a oscilação destes papéis ser causada 
por uma série de análises independentes faz 
com que este seja um parâmetro que distan-
cia o desempenho dessas empresas do reino 
das narrativas e o aproxime da realidade.

Por outro lado, uma abordagem mui-
to imediatista pode levar um investidor a 
perder oportunidades de se beneficiar do 
sucesso de startups como Nubank, Stone, 
99, Pague Seguro, Quinto Andar e outras.

É fato que, de uma forma ou de outra, 
a dinâmica das startups acarreta um risco 
inerente e, neste sentido, a governança re-
presenta uma ferramenta de apoio na ges-
tão destas incertezas.

Considerando que toda startup com po-
tencial mínimo de sucesso já apresenta um 
business plan com fluxo de caixa de cinco 
anos, métricas financeiras e outros parâme-
tros estabelecidos, a governança fornece 
um olhar crítico e construtivo destes pla-
nos, sob a ótica da transparência das infor-
mações e capacitações dos investidores e 
idealizadores do negócio.

Longe do interesse de eliminar as nar-
rativas românticas ou de engessar planos 
audaciosos e inovadores, a governança tem 
o mérito de permitir que se conheça a ver-
dade dos fatos antes que seja tarde demais.

Marcos Rodrigues é sócio-fundador da BR Rating.

Por Adelvânio Francisco 
Morato

Poucos setores são tão desafiadores 
quanto a saúde. Mesmo o Google 
tem enfrentado dificuldades pa-

ra avançar em suas tentativas de atuar no 
setor. Recentemente, a gigante de tecnolo-
gia anunciou a saída de David Feinberg. O 
executivo, que até então estava à frente do 
Google Health, divisão de pesquisas e tec-
nologias voltadas ao setor de saúde, deixou 
o cargo para presidir outra empresa de tec-
nologia.

Ao que tudo indica, o Google não preten-
de substituir o executivo, mas sim encerrar 
a sua divisão de saúde. Porém não será uma 
novidade se ela repensar os investimentos em 
pesquisas no setor. Desde 2008, quando foi 
criado o Google Health, primeiro como uma 
plataforma com o objetivo de ajudar usuários 
a organizarem documentos médicos, como 
receitas e exames, tudo online, a empresa já 
reformulou várias vezes sua estratégia dire-
cionada ao setor de saúde.

Nem se pode dizer que isso é resultado 
de incompetência, o Google é uma das mar-
cas mais valiosas do mundo e revolucionou 
a experiência das pessoas com a internet. A 

verdade é que ter sucesso no setor de saúde 
é um desafio até mesmo para as maiores em-
presas, pois poucos setores desempenham 
um papel social e econômico tão importante. 
Além disso, a forte regulação e os elevados 
custos nem sempre tornam atrativos investi-
mentos em curto e médio prazo. Há também 
a necessidade de esperar que o governo tenha 
sensibilidade para as pautas do setor.

No Brasil, vivemos o temor de fechamen-
to de muitos hospitais privados. No Rio de 
Janeiro, por exemplo, um hospital centenário, 
legado da imigração alemã, abriu pedido de 
falência e teve que interromper diversos aten-
dimentos. Essa pode se tornar a realidade de 
inúmeros pequenos e médios estabelecimen-
tos nos próximos meses.

O ano passado foi tenebroso para o setor 
hospitalar, com a queda de atendimentos e 
superinflação no preço de insumos provoca-
dos pela pandemia. Há unidades que registra-
ram uma perda de 60%, com o impedimen-
to da realização de cirurgias eletivas e outros 
atendimentos. O que boa parte da sociedade 
não sabe é que esse cenário sombrio também 
vai impactar o atendimento do SUS. Isso por-
que, no Brasil, cerca de 56,5% dos hospitais 
privados realizam atendimento pelo Sistema 
Único de Saúde.

A situação poderia ser melhor se houves-
se justamente apoio do Governo Federal 
para minimizar as intempéries provocados 
pela pandemia. Entretanto, apesar de inú-
meras tentativas da FBH, ainda não hou-
ve sensibilização. Infelizmente, se a crise 
persistir, vai ser a parcela mais carente da 
população que sentirá com mais peso. No 
caso do interior do país, a crise pode pro-
vocar, em muitos casos, o fechamento do 
único estabelecimento disponível na região. 
Nos grandes centros, a demanda vai buscar 
atendimento na rede pública. Porém, não é 
nenhuma novidade o fato de que os hospi-
tais públicos hoje não têm capacidade para 
atender a demanda existente.

É preciso que os governos repensem su-
as relações com o setor privado da saúde, 
para que possamos atrair em definitivo in-
vestimentos de grandes empresas como o 
Google. Essa sensibilização também é pri-
mordial para que os hospitais saiam da UTI 
e voltem a investir em tecnologia, pesquisas 
e serviços de qualidade. Sem isso, o país vai 
enfrentar uma nova crise, a da queda na 
qualidade dos serviços de saúde.

Adelvânio Francisco Morato é presidente da Federação 
Brasileira de Hospitais (FBH).
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México segue o mundo, 
Brasil vai na contramão

A proposta de reforma do setor elétrico mexicano, que 
o governo enviou ao Congresso na última quinta-

feira, busca redução nas tarifas e não inclui mecanismos 
de desapropriação ou confisco do setor privado, afirmou o 
presidente Andrés Manuel López Obrador nesta segunda-
feira. As medidas são o oposto do que deseja o Governo 
Bolsonaro, que pretende passar a Eletrobras ao setor privado.

A iniciativa visa eliminar a figura das “empresas de 
autoconsumo”, que oferecem tarifas até 75% inferiores 
a determinadas empresas e que fazem parte da reforma 
energética promovida pelo ex-presidente Enrique Peña 
Nieto (2012–2018). A mudança visa obter uma tarifa mais 
uniforme. A reforma propõe conceder à Comissão Federal 
de Eletricidade (CFE) 54% do mercado de eletricidade, 
enquanto 46% permanecerão para as empresas privadas. A 
proposta também quer regular a exploração do lítio.

Hipocrisia

Talvez o mais emblemático personagem da Caixa de 
Pandora aberta pelo Consórcio Internacional de Jornalistas 
Investigativos (ICIJ) seja o primeiro-ministro checo 
Andrej Babis. Populista bilionário que luta contra as elites 
e o sistema, admirador de Trump, uma espécie de Viktor 
Orbán (seu colega húngaro) mais contido, se elegeu tendo 
como bandeiras o patriotismo e o combate à corrupção.

Nos Pandora Papers, Babis aparece movimentando US$ 
22 milhões por meio de empresas offshore para comprar 
uma luxuosa propriedade na Riviera Francesa, em 2009, 
mansão mantida em segredo.

No Brasil, por sua constante exposição, Luciano Hang 
serve como símbolo da elite “patriota” que “luta contra a 
corrupção”. O bolsonarista manteve empresas offshores 
não declaradas por 17 anos, só regularizando a situação 
graças à anistia concedida por Dilma em 2016, medida que 
pode ser parcialmente atribuída ao desespero para barrar 
o impeachment e parte para conseguir recursos que eram 
mantidos irregularmente no exterior.

Sem autonomia

Os Conselhos de Medicina prosseguem em obsequioso 
silêncio sobre a imposição, por planos de saúde, de receitar 
kit covid. Isso é a tal autonomia médica?

Rápidas

O PLP 381/14, do senador Vital do Rêgo (PMDB-
PB), que simplifica as regras do processo administrativo 
fiscal aberto pelo contribuinte para contestar cobranças 
de impostos pelos órgãos tributários será debatido nesta 
quarta-feira, às 9h, no canal TVIAB no YouTube *** O 
Sistema Sicoob Rio e o Sebrae Rio realizam, desta terça 
a quinta, às 16h, o seminário “Renova PJ – Práticas para 
o seu negócio”. Inscrições: conteudo.sicoobrio.com.br/
renova-pj *** O IAG PUC-Rio realizará nesta quarta-feira, 
às 19h, o painel gratuito “Diversidade nos Conselhos de 
Administração”. Inscrições: bit.ly/webinarIAG36y *** Os 
jornalistas Cristina Tardáguila e Pedro Doria são os con-
vidados do Foro Inteligência desta quarta sobre o futuro 
da mídia convencional no Brasil. Transmissão às 19h, pe-
lo Facebook da revista Insight Inteligência *** Até domingo, 
o Grupo Epicus arrecada brinquedos para sua campanha 
de Dia das Crianças. A distribuição será feita a instituições 
sem fins lucrativos que prestam apoio a crianças carentes. 
Informações: (21) 3217-1180.

Pesquisadores apontam quem 
inventou o ‘tratamento precoce’
Pesquisa da UFRJ culpa responsáveis pela desinformação

“A Prevent Se-
nior foi res-
ponsável por 

inventar o termo ‘trata-
mento precoce’ e por ten-
tar convencer as pessoas de 
que a hidroxicloroquina era 
efetiva se tomada nos pri-
meiros dias de sintomas da 
doença”. A constatação é da 
coordenadora do Fórum de 
Ciência e Cultura da UFRJ, 
Tatiana Roque, ao comen-
tar os resultados do estudo 
feito pelo laboratório Co-
nexões do Clima, o primei-
ro relatório de combate à 
desinformação científica, 
com resultados sobre como 
a questão do “tratamento 
precoce” contra a Covid-19 
apareceu no YouTube nos 
últimos meses.

Trata-se daquele procedi-
mento defendido pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro na 
assembleia de abertura das 
Nações Unidas que prega o 
uso de medicamentos ine-
ficazes no combate ao co-
ronavírus. De acordo com 
o documento, há grande 
destaque para a presença 
da empresa Prevent Senior, 
que atua no mercado de 
planos de saúde para ido-
sos, e sua articulação com o 
governo federal.

Dentre as conclusões 
do relatório, ficou evidente 
para os pesquisadores do 
Conexões do Clima que o 
protocolo de indicação de 
tratamento com hidroxiclo-
roquina já estava na pauta 
dos médicos que auxiliavam 
o governo, como Nise Ya-
maguchi e Paolo Zanotto, 
mas a aproximação com a 
Prevent Senior teve o papel-
-chave de esclarecer acerca 
do uso precoce.

Atuação da ANS

Já a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), 
em nota aos beneficiários 
da operadora, também na 

sexta-feira, informou que 
“monitora, de forma per-
manente, o setor de planos 
privados de assistência à 
saúde. Esse monitoramento 
é feito de diversas formas, 
principalmente por meio da 
análise de dados recebidos 
periodicamente das ope-
radoras e das reclamações 
registradas por consumido-
res e prestadores de servi-
ços de saúde nos canais de 
atendimento da agência”; 
e que “está tomando todas 
as providências possíveis 
para apuração dos indícios 
de infrações à legislação da 
saúde suplementar e está 
atuando para um rápido re-
torno à sociedade dentro de 
suas atribuições. Importan-
te esclarecer que nem todas 
as questões levantadas estão 
sob a regulação que compe-
te à ANS”.

A ANS é responsável pe-
la regulação das operadoras 
de planos de saúde e admi-
nistradoras de benefícios e 
pela relação entre as ope-
radoras e os prestadores de 
serviços de saúde – profis-
sionais e estabelecimentos 
como hospitais, clínicas e 
laboratórios, mas não tem 
competência para regular a 
atividade de profissionais 
e dos estabelecimentos de 
saúde, diz o texto: “a ANS 
iniciou suas ações tão logo 
teve ciência das denúncias 
contra a Prevent Senior. 
Assim que foram divul-
gadas as denúncias de in-
terferência da operadora 
no trabalho dos médicos 
e de não comunicação da 
operadora sobre o uso de 
medicamentos, a ANS ins-
taurou processos de apu-
ração (respectivamente em 
8/09 e em 20/09) e realizou 
diligências in loco e telefô-
nicas; solicitou informações 
à operadora; enviou ofícios 
a médicos e ex-médicos; 
e realizou reunião presen-
cial com representantes da 

operadora. As análises das 
informações estão em cur-
so e são necessárias para 
subsidiar as decisões sobre 
medidas que venham a ser 
tomadas pela ANS.”

Criado em novembro de 
2020 e composto de espe-
cialistas de diversas discipli-
nas da universidade (Biolo-
gia, Comunicação, Filosofia, 
História, entre outras), o la-
boratório tem a proposta de 
não só evidenciar questões 
que giram em torno dos de-
bates sobre clima, mas tam-
bém de discutir a relação 
entre ciência e sociedade, e, 
mais especificamente, a de-
sinformação.

Desinformação

Segundo a coordenado-
ra do Fórum de Ciência e 
Cultura da UFRJ, Tatiana 
Roque, que coordena o 
laboratório, “o Conexões 
do Clima é um laboratório 
que investiga a desinfor-
mação a respeito de temas 
de impacto em políticas 
públicas. Isso é absoluta-
mente relevante neste mo-
mento de crise entre ciên-
cia e política”.

Nos últimos meses, os 
pesquisadores analisaram o 
conteúdo sobre o tema “tra-
tamento precoce” na maior 
plataforma da internet vol-
tada para vídeos. O objetivo 
era avaliar como se dava a 
indicação de medicamen-
tos sem eficácia comprova-
da no combate à Covid-19 
por meio do YouTube. O 
procedimento sem emba-
samento passou também 
a constar em documentos 
do Ministério da Saúde e 
ter definições semelhantes 
em abordagens de outros 
diversos defensores, tais 
como “tratamento imedia-
to”, “tratamento inicial” ou 
“protocolo precoce”.

Para os pesquisadores 
que assinam o relatório, 

Fernanda Bruno, Isabela 
Kalil e Tatiana Roque, o ter-
mo foi utilizado como uma 
estratégia de comunicação 
por meio do qual a extrema 
direita brasileira mobilizou 
parcela da sociedade para 
obtenção de ganhos econô-
micos e políticos.

Segundo Tatiana Ro-
que, está claro que o obje-
tivo “era propagandear um 
tratamento precoce para 
a pandemia a fim de não 
empregar outras medidas, 
como o uso de máscaras e 
o distanciamento social”, 
afirma.

Durante pouco mais de 
uma semana do mês de 
maio, o Conexões do Clima 
e a empresa especializada 
Novelo Data baixaram os 
conteúdos digitais publica-
dos em diversos canais. O 
período de extração dos da-
dos da plataforma antece-
deu à iniciativa do YouTube 
de retirar os conteúdos que 
propagavam desinforma-
ção ou foram até deletados 
pelos próprios produtores. 
O que permitiu que até 
11 vídeos do canal de Jair 
Bolsonaro, posteriormen-
te apagados, tenham sido 
incluídos na amostragem. 
No total, foram 785 vídeos 
coletados, entre março de 
2020 e maio de 2021, pos-
teriormente divididos em 
três grupos: os favoráveis 
ao tratamento precoce, os 
contrários ao tratamento 
precoce e aqueles em que 
não foi possível averiguar 
um posicionamento claro 
e foram considerados neu-
tros. Destaque para seis ví-
deos postados em abril de 
2020 que citavam a empresa 
Prevent Senior por ter fei-
to a “descoberta” de um 
tratamento inovador que 
prescrevia a administração 
de hidroxicloroquina nos 
primeiros três dias de apre-
sentação dos sintomas da 
Covid-19.

 US$ 500 milhões do banco dos  
BRICS para projetos climáticos

O Banco Nacional 
de Desenvolvi-
mento Econômi-

co e Social (BNDES) anun-
ciou nesta segunda-feira 
que irá captar junto ao New 
Development Bank (NDB) 
US$ 500 milhões para o fi-
nanciamento de projetos 
que promovam a redução 
da emissão de gases po-
luentes e a adaptação aos 
efeitos das mudanças do 
clima. Obtidos junto ao 
NDB, conhecido como o 
banco de desenvolvimen-
to dos países do BRICS 
(grupo formado por Bra-
sil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul), os recursos 
poderão ser desembol-

sados ao longo de quatro 
anos e serão restituídos pe-
lo BNDES no prazo total 
de onze anos e meio.

O banco de fomento dis-
se que o empréstimo será 
destinado a projetos nos 
setores de mobilidade ur-
bana sustentável, resíduos 
sólidos, energias renováveis, 
equipamentos eficientes, ci-
dades sustentáveis, mudan-
ça do clima, florestas nativas 
e gestão e serviços destina-
dos à redução de emissão 
de gases de efeito estufa. 
“O montante captado deve-
rá ser destinado ao financia-
mento de pelo menos cin-
co projetos, com aplicação 
limitada a até 20% do valor 

total do financiamento, em 
cada um dos projetos”, afir-
mou o BNDES.

Os recursos contribuirão 
para estimular o desenvol-
vimento econômico com 
impactos positivos para o 
meio ambiente, por meio 
do apoio a investimentos 
alinhados à Política Nacio-
nal de Mudanças Climá-
ticas, do Governo Fede-
ral. Além disso, ajudarão a 
complementar os recursos 
do Fundo Clima e os com-
promissos nacionalmente 
determinados (NDCs) no 
âmbito do Acordo de Paris 
de 2015, do qual o Brasil é 
signatário.

“A operação com o NDB 

faz parte dos esforços do 
BNDES na diversificação 
de seu funding, visando ga-
rantir recursos para o finan-
ciamento de projetos que 
promovam a recuperação 
sustentável da economia 
brasileira no pós-Covid”, 
explica Bianca Nasser, di-
retora de Finanças do BN-
DES. “Ela também reflete 
o alinhamento estratégico 
entre o NDB e o BNDES 
em apoiar iniciativas ASG, 
em especial no que diz res-
peito ao cumprimento de 
metas nacionais, e conso-
lida a cooperação entre as 
instituições no apoio à in-
fraestrutura sustentável”, 
complementa a diretora.
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Enquadramento sindical 
do teletrabalhador

Ninguém ignora o fato de que a Covid-19 provo-
cou profundas alterações no modo como 

conhecemos o trabalho subordinado. Uma delas foi 
a crescente importância do teletrabalho, forma al-
ternativa de contrato para permitir às empresas dar 
continuidade à produção e, ao mesmo tempo, asse-
gurar o isolamento social para a conter a expansão 
da doença. O teletrabalho está disciplinado na Lei 
13.467/17, nos arts.75-A a 75-E da CLT. Esse tipo 
de trabalho caracteriza-se, fundamentalmente, pela 
prestação de serviços preponderantemente fora das 
dependências do empregador com a utilização de 
tecnologias de informação e de meios telemáticos.

Com o teletrabalho, outro problema jurídi-
co tem tirado o sossego de muita gente: como 
enquadrar o teletrabalhador do ponto de vista 
sindical?

Segundo a CLT, o enquadramento sindical do 
empregado é feito pela atividade preponderante do 
empregador, exceto se esse trabalhador pertencer a 
alguma categoria profissional diferenciada que seja 
normatizada por lei própria. O Enunciado 374 do 
TST diz que o empregado integrante de categoria 
profissional diferenciada não tem o direito de haver 
de seu empregador vantagens previstas em instrumen-
to coletivo no qual a empresa não tenha sido repre-
sentada por órgão de classe de sua categoria.

A CLT também diz que a competência das 
Varas do Trabalho é definida pelo lugar onde o 
trabalhador prestar serviços ao empregador, ainda 
que tenha sido contratado em outro lugar ou no 
estrangeiro. Tratando-se de empresa que preste 
serviços em vários lugares, o empregado pode 
ajuizar ação no foro da filial à qual está vinculado, 
ou no lugar de sua residência.

No teletrabalho, contudo, há dificuldade em 
definir esse enquadramento e quais instrumen-
tos coletivos devem ser aplicados caso a caso. O 
teletrabalhador pode ter sido contratado no Rio 
de Janeiro, a empresa pode estar sediada no es-
trangeiro, e o empregado, num momento ou outro, 
por questões pessoais, pode estar teletrabalhando 
no Recife, no Paraná, em Fernando de Noronha 
ou em qualquer país. Como definir o local da sua 
prestação de serviços, e que legislação sindical 
aplicar?

O problema é novo, a lei é omissa, e há pouca juris-
prudência sobre o assunto.

De modo geral, a jurisprudência trabalhista tem-
se firmado no sentido de que para as empresas que 
prestam serviços em diversas localidades o mais 
razoável é adotar o princípio da territorialidade, isto 
é, aplicar aos trabalhadores as normas coletivas do 
local da prestação de serviços. No caso do teletra-
balho, contudo, o princípio da territorialidade deve ser 
mitigado. Não se pode, nesse tipo de contrato, aplicar 
secamente a legislação sindical do local da prestação 
do serviço.

O ideal, a meu ver, é, em princípio, aplicar ao 
teletrabalhador as normas coletivas ligadas à ativ-
idade principal do empregador, todas aplicáveis 
na base sindical da sede da empresa. Se o teletra-
balhador pertencer a atividade diferenciada, apli-
ca-se ao seu caso a legislação extravagante, que 
regule essa atividade.

Como alternativa à aplicação do princípio da 
territorialidade, isto é, o da aplicação da lei de onde 
o teletrabalhador prestar serviços ao empregador, e 
na impossibilidade de aplicar ao teletrabalhador as 
diversas normas coletivas de cada praça onde o tele-
trabalhador estiver trabalhando, ou tiver trabalhado, o 
ideal seria, em princípio, aplicar a legislação do lugar 
onde o empregado foi contratado (sede da empresa) e 
o que lhe for mais benéfico nas outras legislações dos 
lugares onde prestar teletrabalho ao empregador.

Crianças: lojistas esperam 
aumento de 3,5% nas vendas
O comércio lojis-

ta carioca estima 
o crescimento 

de 3,5% nas vendas para o 
Dia das Crianças, a segun-
da data comemorativa mais 
importante do quarto tri-
mestre do ano para o setor. 
É o que mostra a Expecta-
tiva de Vendas do Clube de 
Diretores Lojistas do Rio 
de Janeiro (CDL-Rio) e do 
Sindicato dos Lojistas do 
Comércio do Município do 
Rio de Janeiro (Sindilojas-
Rio), que ouviu 500 lojistas 
cariocas dos ramos de brin-
quedos, roupas, calçados, 
eletrônicos e artigos espor-
tivos.

Dos entrevistados, 25% 
tem lojas no Centro, 26% 
na Zona Oeste, 24% na 
Zona Sul e 25% na Zona 
Norte. Mais de 75% dos 
lojistas esperam crescimen-
to nas vendas. Brinquedos 
(34,5%), roupas (23,6%), 
calçados incluindo tênis 

(10,9%), mochilas e acessó-
rios (9,1%), jogos eletrôni-
cos (8,2%), artigos esporti-
vos (6,5%), tablet, Iphone, 
celulares (4,5%) e livros 
(2,7%) estão sendo os pre-
sentes mais procurados.

Os lojistas estimam tam-
bém que o preço médio dos 
presentes por pessoa ficará 
entre R$ 150 e R$ 180 e que 
80% dos clientes utilizarão 
o cartão de crédito parce-
lado como forma de paga-
mento, seguido de cartão 
de loja, cartão de débito e 
dinheiro.

O presidente do CDL-
-Rio, Aldo Gonçalves, diz 
que a estimativa de vendas 
do comércio para o Dia das 
Crianças leva em considera-
ção que as datas comemo-
rativas anteriores (entre elas 
Dia das Mães, dos Pais e 
dos Namorados) não alcan-
çaram as expectativas dos 
lojistas. Segundo ele a data é 
o Natal para o segmento de 

brinquedos, que a exemplo 
do comércio como um todo 
também vem sofrendo bas-
tante com a pandemia, além 
de enfrentar a concorrência 
desleal do comércio infor-
mal, que em datas como 
esta inundam a cidade com 
produtos piratas e contra-
bandeados.

“Apesar disso, os lojistas 
estão fazendo a sua parte. 
Continuam inovando pa-
ra seduzir os pais e avós e 
apostam nas promoções, 
descontos, diversificação 
de planos de pagamento e 
crédito mais fácil”, conclui 
Aldo.

Para estimular as vendas 
os comerciantes renovaram 
os seus estoques e, como 
estratégia para atrair os con-
sumidores, estão investindo 
em propaganda, promoção, 
na decoração da loja e vitri-
ne, no desconto do total das 
compras, nas facilidades de 
pagamento e no lançamen-

to de produtos entre outras 
ações.

Ainda segundo o CDL-
-Rio e o SindilojasRio 
os pais (74,5%), os avós 
(18,2%) e os tios e padri-
nhos (7,3%) são os que mais 
presenteiam e a maioria das 
crianças (64,5%) é quem es-
colhe o próprio presente.

Já segundo a Opinion 
Box, 62% dos consumido-
res pretendem comprar na 
data e que 47% dessas pes-
soas irão presentear os so-
brinhos, ou seja, as compras 
não ficarão exclusivamente 
a cargo dos pais.

Um outro levantamento, 
da Confederação Nacio-
nal de Dirigentes Lojistas 
(CNDL), em parceria com 
o Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil), apon-
ta que a previsão é de que 
o varejo movimente apro-
ximadamente R$ 10,93 bi-
lhões por causa da data co-
memorativa.

Emplacamentos mantêm  
recuperação no acumulado

Embora no acumu-
lado de janeiro a 
setembro de 2021, 

os emplacamentos de veí-
culos continuem acima de 
20% sobre o mesmo perí-
odo de 2020, em setembro 
de 2021, apenas o segmento 
de motocicletas apresentou 
alta em relação a agosto. Os 
demais (automóveis e co-
merciais leves, caminhões, 
ônibus, implementos ro-
doviários e outros) tiveram 
queda no período, segundo 
dados da Federação Nacio-
nal da Distribuição de Veí-
culos Automotores (Fena-
brave).

Em setembro deste ano, 
o setor, como um todo, re-
gistrou retração de 4,43%, 
na comparação com o mês 
anterior. Em relação a se-
tembro de 2020, a queda foi 
de 14,37%. O total de veí-
culos emplacados no mês 
foi de 281.054 unidades, o 
que coloca o mês de setem-
bro de 2021 na 15ª. colo-
cação do ranking histórico, 
entre todos os meses de se-
tembro, desde 1957.

Neste cenário, a Fena-
brave também anunciou a 
revisão das projeções para 
o ano. Na análise, divulgada 
em julho, havia expectativa 
de crescimento de 13,6% 
sobre 2020. Agora, a pro-
jeção aponta alta de 11,1% 

para todo o setor.
“Estamos diante de mui-

tas incertezas e da maior cri-
se de abastecimento de veí-
culos já vivida, nos últimos 
anos. Isso nos fez reduzir as 
expectativas de crescimento 
para o ano, infelizmente”, 
alerta Alarico Assumpção 
Júnior, presidente da enti-
dade.

Apesar de serem os seg-
mentos mais afetados pe-
la falta de insumos, houve 
aumento na comercializa-
ção de comerciais leves, em 
relação a 2020 (+40,08%). 
“Com a falta de automóveis, 
muitos consumidores mi-
graram para os comerciais 
leves, onde há uma maior 
disponibilidade de produtos 
na indústria”, analisa.

Para estes segmentos, as 
projeções foram revistas 
para um crescimento de 
3,1%, contra 10,7% previs-
tas em julho. Em janeiro, 
as expectativas apontavam 
para um aumento de 15,8%.

Bastante aquecido, o seg-
mento de caminhões conti-
nua trabalhando de acordo 
com o fluxo de entrega por 
parte das montadoras.

“Como acontece, já há 
algum tempo, nas vendas 
de caminhões, parte dos 
emplacamentos de setem-
bro é composta de pedidos 
realizados em meses ante-

riores”, destaca Assump-
ção Júnior, que afirma que 
a procura por esse tipo de 
veículo permanece com 
boa demanda, na maioria 
de seus subsegmentos (pe-
sado, semipesado, médio, 
leve e semileve). As novas 
projeções, para caminhões, 
melhoraram, apontando, 
agora, aumento de 43,1%, 
contra 30,5% estimados em 
julho, e 21,7% em janeiro.

Já o segmento dos ôni-
bus registrou a maior que-
da percentual em relação ao 
mês anterior e encontra-se 
em compasso de espera, já 
que as empresas que atu-
am nesse setor têm man-
tido cautela na decisão de 
compra. “Neste ano, é o 
segmento com menor cres-
cimento em relação a 2020, 
mas é algo até compreensí-
vel, em função da pandemia 
e das restrições de circula-
ção, que vigoraram no pri-
meiro semestre de 2021”, 
explica Assumpção Júnior.

As novas projeções para 
ônibus mostram que este 
segmento deverá crescer 
1,1% em 2021, um percen-
tual menor se comparado 
aos 10,6% de aumento, pre-
vistos em julho e 8,2% em 
janeiro deste ano.

Apesar da retração em 
relação a agosto, os imple-
mentos rodoviários man-

têm ritmo de recuperação 
muito próximo ao de cami-
nhões (que lidera a alta de 
todo o setor automotivo no 
ano). Os implementos ro-
doviários deverão crescer 
40,6% em 2021, conforme 
as novas projeções divul-
gadas pela Fenabrave, per-
centual um pouco menor 
que os 41,1% previstos em 
julho e maior que os 22,5% 
estimados em janeiro.

Único segmento de todo 
o setor automotivo a re-
gistrar alta na comparação 
com agosto, as motocicletas 
seguem com boa deman-
da. “A produção está sendo 
absorvida pelo mercado. A 
procura por motocicletas 
cresceu na pandemia e é 
interessante observar co-
mo essa tendência ficará no 
futuro, especialmente, nas 
grandes cidades”, diz As-
sumpção Júnior.

Em relação ao crédito, as 
aprovações têm girado em 
torno de 4,8 cadastros a ca-
da dez enviados aos bancos.

As motocicletas, que vêm 
se recuperando ao longo 
dos meses, mesmo com a 
falta de produtos, deverão 
ter os emplacamentos am-
pliados em 22,9% este ano, 
contra 16,2% previstos em 
julho e 17,7% nas projeções 
divulgadas pela Fenabrave 
em janeiro.

AVISO DE LEILÃO
A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO
GONÇALO ,  torna público para conhecimento dos
interessados, que no dia 20 de outubro de 2021, às 09h,
realizará leilão na forma on-line, dos veículos apreendidos
ou removidos, a qualquer título e não reclamado por seu
proprietário dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
da data do recolhimento conforme art. 328 do Código de
Trânsito Brasileiro, cujo os proprietários já foram notificados,
tendo como leiloeiro o Sr. SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO,
devidamente matriculado na JUCERJA sob o nº. 150. A cópia
do edital poderá ser consultado através dos sites
www.focoleiloes.com.br , https://www.saogoncalo.rj.gov.br/
transportes/ e https://www.sergiorepresasleiloes.com.br/
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AVENIDA ERASMO BRAGA, 115 - SALAS 209, 211, 213 – A -
CASTELO, RIO DE JANEIRO – RJ

C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-2928 -
E-mail: cap05vciv@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 COBRANÇA
EM FASE DE EXECUÇÃO proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
SANTA MÔNICA em face de SOLANGE SOUZA DA SILVA, nos autos
do PROCESSO Nº 0196721-63.2013.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) MONICA DE FREITAS LIMA QUINDERE – 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
vendedores, que será realizado o público leilão eletrônico 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 para venda por
valor igual ou superior a avaliação será no dia 18/10/2021 às 12h,
e não havendo lances no primeiro leilão, o Segundo Leilão para
venda pela melhor oferta será realizado no dia 21/10/2021 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: APARTAMENTO Nº 502,
SITUADO NA RUA BARÃO DO BOM RETIRO, 1981, VILA ISABEL,
RIO DE JANEIRO, RJ. MATRICULADO NO 10º OFÍCIO DE REGISTRO
DE IMÓVEIS SOB O Nº 57.894 E NA PREFEITURA SOB O Nº
1.252.899-8 E CL Nº 01361-5. MEDINDO 69m² DE ÁREA EDIFICADA
E COM FRAÇÃO DE 71/1890 DO TERRENO, NÃO POSSUI VAGA DE
GARAGEM. DESCRIÇÃO DO PRÉDIO – Residencial, com portão
de ferro antes do hall de entrada, terraço, 2 elevadores, 25
apartamentos, câmera de segurança e interfone. DA REGIÃO: O
imóvel localiza-se no bairro de Vila Isabel, bairro servido de todos
os melhoramentos públicos do município como distribuição de
energia elétrica, rede telefônica, iluminação pública, asfaltamento,
rede de água e esgotos. Além de ter acesso a farto comércio,
bancos, supermercados e transportes públicos. DAS
CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: Mede 8,90m de frente para a Rua
Barão do Bom Retiro, 8,90 nos fundos confrontando com o nº 15
da Rua Angelo Bitencourt, 38,30m de ambos os lados, confrontando
de uma lado com o nº 1971 da Rua Barão do Bom Retiro, do outro
com o nº 1991 desta última rua e com os fundos dos prédios 9 e
11 da Rua Angelo Bitencourt. DA AVALIAÇÃO INDIRETA: Assim,
considerando a localização do imóvel, área construída e atual
situação econômica do mercado imobiliário, o imóvel objeto de
leilão foi avaliado em 22/02/2021 no valor de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), correspondentes a 67.470,92
UFIR. DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados
do seguinte: Que conforme Certidão Enfiteutica atualizada em 13/
09/2021, constam débitos de IPTU no valor total aproximado de
R$ 5.264,81 (Cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e
oitenta e um centavos); Que constam Débitos de FUNESBOM
inerentes aos anos de 2016 a 2020 cujo valor aproximado perfaz a
quantia de R$ 500,86 (quinhentos reais e oitenta e seis centavos);
Que constam débitos de Condomínio, que atualizado em 10/09/
2021 perfaz a quantia de R$ 68.069,28 (sessenta e oito mil,
sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). Ciente os
interessados que todos os débitos acima apresentados, serão
atualizados até o ato do leilão. OBSERVAÇÕES DO IMÓVEL: Cientes
os interessados que foi realizada Promessa de Compra em favor
da executada, conforme index. 40/53, contudo a mesma não foi
levada a registro perante o RGI. Cientes ainda que a penhora da
execução que determinou o presente leilão foi registrada conforme
R-6 da matrícula 57894 do 10º Ofício do RGI. INFORMAÇÕES
ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte:

Que o Executado foi citado conforme index. 81/82 e ainda no index
96/97; Que no index. 144 consta deferimento da penhora; Que o
Termo de Penhora foi Lavrado no index. 157 devidamente retificado
no index. 186; Que o Executado foi intimado da Penhora no index.
170/171 e ainda no index. 192/193; Que o Executado não se
manifestou sobre a avaliação, conforme certidão de index. 301;
Que o D. Juízo homologou a avaliação no index. 303. 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
término 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, lançamento no site, e posterior apresentação 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 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.
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 e
condominiais, 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; 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 reagendado
no site e 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 e publicado no site do leiloeiro
e nos autos deste processo. Rio de Janeiro, 04 de outubro de
2021. Eu, Meire Lucia Fernandes - Mat. 01-23609 - Chefe de
Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr(a). MONICA DE FREITAS
LIMA QUINDERE – Juíza Titular.

Bern Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ: 22.191.675/0001-06

Balanço patrimoniai em 31 de dezembro
(Em milhares de reais)

Ativo 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 29 3

Total ativo circulante 29 3
Não circulante
Debêntures 55.169 52.785

Provisão paracréditos de liquidação duvidosa 
(Debêntures) (55.169) (52.785)
Impostos a recuperar 30 30

Total ativo não circulante 30 30
Total do ativo 59 33
Passivo
Circulante
Impostos e contribuições a recolher 2.299 1.358

Total passivo circulante 2.299 1.358
Passivo a descoberto
Capital social 70.583 70.513

Capital a integralizar (35) (20)
Prejuízos acumulados (72.788) (71.818)

Total passivo a descoberto (2.240) (1.325)
Total do passivo e passivo a descoberto 59 33

Demonstrações de resultados – Exercícios findos em 31 de dezembro 
(Em milhares de reais, exceto quanto ao resultado por ação)

2020 2019
Outras despesas operacionais
 Despesas gerais e administrativas (30) (70)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (2.384) (2.179)
Prejuízo operacional (2.414) (2.249)
 Receitas financeiras 2.384 2.184
 Despesas financeiras (1) (1)
Resultado financeiro líquido 2.383 2.183
Prejuízo do exercício antes do I.R. e da CSLL (31) (66)
 Imposto de renda e contribuição social do 
exercício (939) (726)
Prejuízo do exercício (970) (792)
Quantidade de ações ao final do exercício 6.976.583.362 6.976.513.362
Prejuízo por ação – Em reais (0,00) (0,00)
Demonstração do resultado abrangente – Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de reais, exceto quanto ao resultado por ação)
2020 2019

Prejuízo do exercício (970) (792)
Resultado abrangente do exercício (970) (792)

A DIRETORIA.
Domingues e Pinho Contadores Ltda.  CRC-RJ 001137/O-0

Luciana dos Santos Uchoa – Contadora - CRC-RJ 081.003/O-8.

As demonstrações contábeis completas dos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2020 e 2019 e o relatório de auditoria estão disponíveis aos 

interessados na sede de companhia.

Demonstração dos fluxos de caixa – Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de reais)

Demonstração da mutação do passivo a descoberto – Exercícios findos 
em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Capital 
social

Capital 
social a 

integralizar

Prejuízos 
acumula-

dos Total
Saldos em 01 de janeiro de 2019  70.488 - (71.026) (538)
Aumento de capital – 27/11/2019 25 -  - 25
Capital a integralizar  - (20) - (20)
Prejuízo do exercício  -  - (792) (792)
Saldos em 31 de dezembro de 2019  70.513 (20) (71.818) (1.325)
Saldos em 01 de janeiro de 2020  70.513 (20) (71.818) (1.325)
Aumento de capital – 22/09/2020  70 -  - 70
Capital a integralizar - (15) - (15)
Prejuízo do exercício  - -  (970)  (970)
Saldos em 31 de dezembro de 2020  70.583  (35) (72.788) (2.240)

2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (970) (792)
Ajustes de receitas e despesas envolvendo caixa:
Juros sobre debêntures (2.384) (2.179)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 2.384 2.179
Variações no capital circulante:
Tributos a recuperar (1) -
Impostos e contribuições a recolher 941 724

940 724
Caixa utilizado nas atividades operacionais (30) (68)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Integralização de capital 55 5
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 55 5
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 25 (63)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 3 66
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 29 3
Variação do caixa e equivalentes de caixa 26 (63)

1. Informações gerais: A Bern Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital fechado, e iniciou suas atividades 
em 06 de abril de 2015. A Companhia tem por objeto social participação em outras sociedades, brasileiras ou estrangeiras. A Companhia está estabelecida e 
domiciliada no Brasil, com sede na Avenida Bartolomeu Mitre, 336 –Parte, Leblon, Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. Em junho de 2016, a Companhia 
adquiriu debêntures da empresa PDG Realty Empreendimentos e Participações (“PDG”) e para esse fim, realizou sua primeira emissão de debêntures com intuito 
de captar recursos para viabilizar a transação. Em 6 de dezembro de 2017, foi homologado o pedido de Recuperação Judicial da PDG e, com base na opção 
realizada pela Companhia no Plano de Recuperação Judicial da PDG, os valores a receber decorrente das debentures emitidas foram parcialmente baixados, 
sendo o saldo remanescente integralmente provisionado para perda uma vez que a expectativa em relação ao seu recebimento é remota. A continuidade ope-
racional da Companhia dependerá do cumprimento do plano de recuperação judicial da PDG.Caso o pressuposto da continuidade operacional não se confirme, 
os ativos e passivos da Companhia já estão mensurados próximos aos seus valores de realização.

Seis em 10 restaurantes não recuperaram faturamento pré-pandemia

Estudo realizado 
pela Associação 
Nacional de Res-

taurantes (ANR) durante os 
meses de agosto e setem-
bro, apontou que a maio-
ria (62%) dos restaurantes, 
lanchonetes e bares ainda 
não conseguiram recuperar 
o número de vendas após o 
início da pandemia.

Dentre os 800 comer-
ciantes que colaboraram 
com a pesquisa, 55% apre-
sentam dívidas. Os prin-
cipais devedores possuem 
atrasos com o banco (78%), 
impostos (57%), fornece-
dores (24%) e pendências 
trabalhistas (14%). Ainda 
de acordo com o estudo, 
apenas 13% dos restauran-
tes já conseguiram recupe-

rar seu número de vendas, e 
25% afirmam ter superado 
a receita pré-pandemia.

“Em São Paulo, desde o 
dia 17 de agosto os estabe-
lecimentos comerciais estão 
autorizados a trabalhar sem 
restrição de horário, rece-
bendo 100% de sua capaci-
dade de ocupação. Mesmo 
assim, 48% dos donos de 
negócios desse segmento 
acreditam levar mais de dois 
anos para quitar suas dívi-
das”, ressalta o economista 
João Esposito, CEO da ac-
countech de contabilidade 
Express CTB.

Já pesquisa feita pela Bare 
International avaliou o com-
portamento dos brasileiros 
no atual estágio da pandemia 
e a perspectiva de hábitos de 

consumo para quando esse 
período passar e apontou 
que a vacinação contra a Co-
vid-19 já está avançada em 
várias cidades do Brasil, mas 
apesar disso e do afrouxa-
mento das restrições de cir-
culação, 69% da população 
vacinada com as duas doses 
ou dose única ainda prefere 
evitar estabelecimentos que 
não seguem os protocolos de 
prevenção à doença.

O levantamento ouviu 
592 pessoas, maiores de 18 
anos, entre os dias 3 e 13 de 
setembro. Dessas, 50,01% 
estão com a vacinação com-
pleta, enquanto 47,12% 
receberam a primeira dose 
do imunizante. 2,87% res-
ponderam que ainda não 
se vacinaram. Tânia Alves, 

gerente geral da Bare no 
Brasil, acredita que, como o 
consumidor está mais cons-
ciente e crítico no que diz 
respeito ao bem-estar cole-
tivo, mesmo imunizado, os 
atuais hábitos sanitários vão 
permanecer quando a pan-
demia der trégua.

A pesquisa também indica 
que a mudança de perfil do 
consumidor geral inclui sair 
menos de casa, em relação 
aos padrões pré-pandemia. 
“Durante o isolamento, al-
guns hábitos de compras, 
estudos e atividades físicas 
online se tornaram regulares 
para a população, e grande 
parte dos entrevistados ga-
rante que isso será mantido”, 
aponta Tânia.

De acordo com ela, paga-

mento por aplicativos, por 
exemplo, é citado por 76% 
como uma prática a ser 
normalizada mesmo com 
bancos e lotéricas abertas. 
Antes da chegada da Co-
vid-19, isso já era possível, 
mas a maioria da população 
era apegada a resolver essas 
questões presencialmente: 
72% afirmaram priorizar 
compras virtuais no futuro 
e 60% pretendem manter 
os estudos pela internet.

Ainda segundo o levan-
tamento, 48% dos entrevis-
tados pretendem priorizar 
o consumo de comida por 
delivery e 34% disseram que 
atividades físicas continu-
arão sendo feitas em casa. 
Apenas 13% das pessoas 
afirmaram não querer man-

ter os hábitos que se torna-
ram comuns durante a pan-
demia. O turismo, porém, 
tem tudo para se recuperar. 
Uma prática bastante co-
mum, a de viajar, é vista co-
mo positiva pela maioria dos 
entrevistados, desde que ha-
ja a vacinação total das pes-
soas: 76% dos participantes 
disseram que pretendem 
viajar quando a pandemia 
arrefecer, contrariando ou-
tros 24% que permanecem 
receosos. “Apesar de mino-
ria, a parcela que prefere evi-
tar grandes deslocamentos 
é significativa, porém pode 
mudar à medida que as pes-
soas perceberem que o atual 
cenário negativo não signifi-
ca o fim da normalidade pa-
ra sempre”, avalia Tânia.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DA NTV - NEW TELEVISION COMUNICAÇÃO S.A.

CNPJ Nº 10.942.801/0001-20 / NIRE Nº 3320840104-8
Ficam os Srs. acionistas da sociedade NTV - NEW TELEVISION COMUNICA-
ÇÃO S.A. convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária,
a ser realizada em 23/10/2021, sábado, na Av. Júlio de Sá Bierrenbach, 65,
Bloco 2, Sala 717, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ, em primeira chamada às
10h00, e em segunda chamada às 10h30, a ser instalada na forma da lei, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovação da celebração pela
Companhia de uma cédula de crédito bancário com o Banco BTG Pactual S.A.;
(ii) Aprovação da adoção de nome fantasia pela Companhia; (iii) Aprovação de
aumento de capital da Companhia; (iv) Eleição dos membros da Diretoria; (v)
Modificação das regras de representação da Companhia; (vi) Revisão da
política de salários adotada pela Companhia; e (vii) Reforma e a consolidação
do Estatuto Social da Companhia. Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2021

RODRIGO VIANA BRANDÃO
Diretor Presidente

SINDVERJ - SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM
EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA INTERMUNICIPAL DE SÃO

JOÃO DE MERITI  E OUTROS MUNICIPIOS. CNPJ nº 29.414.208/0001-39.
Edital de Convocação - A Diretoria do Sindicato, neste ato representado pelo
seu Presidente, nos termos do artigos 25, IV e 10 do Estatuto, convoca toda
categoria dos Vigilantes e dos Empregados em Empresas de Segurança, de
Vigilância, de Cursos de Formação nos Municípios de Aperibé, Cardoso
Moreira, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Macuco, Magé, Mesquita, Nilópolis,
Paracambi, Pinheiral, Porto Real, Quatis, São Francisco de Itabapoana, São
João de Meriti, São José de Ubá, Seropédica, Tanguá e Varre Sai, para a
Assembleia Geral Ordinária no dia 09 de outubro de 2021 (sábado), às 10h
em primeira convocação e às 10h30 em segunda e última convocação, na
sede do Sindicato - rua da Matriz, 860, Vila Rosali, São João de Meriti/RJ, a fim
de discutir e deliberar a seguinte Ordem do Dia: a) Aprovação da pauta de
negociação coletiva (Data-base janeiro/2022); b) Autorização para a Direto-
ria fazer acordo e instaurar dissídio coletivo; c) Assuntos Gerais.

São João de Meriti, 04 de outubro de 2021.
Sergio Luiz da Silva – Presidente.

SNEL - SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS
CNPJ Nº 33.591.918/0001-01

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, Sr. Marcos 
da Veiga Pereira, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os 
associados, no gozo de seus direitos associativos, para participarem da 
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 10 de novembro de 
2021, das 10h às 12h, em primeira convocação às 10h (dez horas), e, em 
segunda e última convocação, às 10h30 (dez horas e trinta minutos), com 
qualquer quórum. Em virtude da pandemia do coronavírus, a Assembleia 
Geral será realizada virtualmente, pela plataforma digital Zoom, 
franqueando-se o acesso a todos os associados. Para ciência prévia de 
todos, a pauta será: (i) Apresentação e aprovação da previsão orçamentária 
de 2022; (ii) Eleição dos integrantes da diretoria e do conselho fiscal para 
o mandato de 2022/2024; e (iii) Nomeação dos conselheiros técnicos. Para 
a eleição, fica aberto, desde a data de 06 de outubro e até o dia 20 de 
outubro de 2021, sempre entre 9h30 e 17h30, o prazo para registro de 
chapas, visando a ocupação dos seguintes cargos eletivos:  o Presidente;  
o Vice-Presidente para  Assuntos  Administrativos; o Vice-Presidente 
para Assuntos Técnicos; o Diretor Secretario; o Diretor Tesoureiro; o 
Diretor de Comunicações; o Conselho Fiscal e respectivos Suplentes. O 
requerimento de inscrição da  chapa  deverá  ser dirigido ao Presidente do 
SNEL, instruído  com a ficha de qualificação de cada candidato, e poderá 
ser assinado por qualquer dos componentes  da chapa. A Secretaria  do 
SNEL receberá pelo e-mail secretaria@snel.org.br as  inscrições  no 
período destinado ao registro da chapa, e estará  pronta  para  prestar  
quaisquer  informações  concernentes  ao processo eleitoral. Logo após o 
encerramento do prazo das inscrições, o SNEL tornara pública as chapas 
concorrentes,  abrindo  o  prazo  de  5 (cinco) dias úteis para eventuais 
impugnações. Vencido esse prazo, sem ou rejeitadas as que acaso foram 
oferecidas, o SNEL convocará expressamente os associados com direito 
a voto, para a Assembleia Geral correspondente, desde já convocada para 
o dia 10 de novembro de 2021. Rio de Janeiro, 04 de outubro de 2021. 

Marcos da Veiga Pereira - Presidente

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS NOVA IGUAÇU S.A.
CNPJ: 07.085.695/0002-81
AUDITORIA AMBIENTAL

A CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS NOVA IGUAÇU S.A., 
torna público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, em  
01/09/2021, Relatório de Auditoria Ambiental do ano de 2020 referente à 
Central de Tratamento de Resíduos de Nova Iguaçu - CTR-NI, constituída 
por 3 aterros de resíduos urbanos e industriais não perigosos (classes IIA 
e IIB), um aterro e unidade processamento de resíduos da construção civil 
e demolição, tratamento térmico de resíduos de saúde, unidades de apoio 
administrativo e operacional, estação de tratamento de efluentes, lavagem, 
lubrificação e abastecimento de frota própria e informa que este estará à 
disposição para consulta na Estrada de Adrianópolis, 5.213 – Santa Rita 
no município de Nova Iguaçu, no período de 15/10/2021 a 30/10/2021 no 
horário das 09h às 17h. Informa, ainda, que o referido relatório também 
estará disponível para consulta no endereço eletrônico  www.inea.rj.gov.br/
biblioteca. (Processo E-07/510534/2011).

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

Ata de AGE em 24/09/21. 1. Data, Hora e Local: No dia 24/09/21, às 9:30h, 
na sede da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1804, Centro/RJ. 2. Presen-
ça: Acionista representando a totalidade do capital social da Cia., confor-
me evidenciado no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia.. 3. 
Convocação e Publicações: Dispensada a convocação prévia consoante o 
disposto no art. 124, §4°, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), 
em razão da presença de acionista representando a totalidade do capital so-
cial da Cia.. 4. Mesa: Presidente: Marcelo Duarte; Secretária: Mary Chaves 
Tenório. 5. Ordem do Dia: Discutir e deliberar a respeito da emissão privada 
de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária 
em série única. 6. Deliberação Tomada: Instalada a assembleia, a acionista 
aprovou, sem quaisquer ressalvas ou restrições a emissão privada, pela Cia., 
de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária 
e em série única, com as seguintes características básicas: (a) destinação 
dos recursos: os recursos obtidos por meio da emissão serão destinados 
ao custeio das atividades da emissora e investimento em suas subsidiárias; 
(b) valor total da emissão: R$4.000.000,00; (c) quantidade de debêntures e 
número de séries: 400 debêntures, em série única; (d) valor nominal unitário: 
R$10.000,00; (e) data base da emissão: 24.09.21; (f) data de vencimento: 
24.09.26; (g) forma e tipo: nominativas, escriturais, sem emissão de cautelas 
ou certificados, não conversíveis; (h) formas de subscrição e pagamento: as 
debêntures serão subscritas de forma privada pela Frekans Participações 
S.A. até a data de vencimento, e são integralizadas nesta data, sendo certo 
que as debêntures que não forem subscritas pelo debenturista até a data de 
vencimento serão canceladas; (i) espécie: as debêntures serão da espécie 
quirografária; (j) remuneração das debêntures: as debêntures não farão jus a 
remuneração; (k) preço de subscrição: as debêntures serão subscritas pelo 
seu valor nominal unitário; (l) local de pagamento: os pagamentos a que 
o debenturista fizer jus serão efetuados por meio de transferência eletrô-
nica disponível – TED ou qualquer outra forma de transferência eletrônica 
de recursos autorizada pelo Banco Central do Brasil, para a conta corrente 
informada pelo debenturista; (m) prorrogação de prazos: considerar-se-ão 
prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação até 
o primeiro dia útil subsequente, sem nenhum acréscimo aos valores a serem 
pagos; (n) publicidade: todos os atos e decisões decorrentes da emissão 
que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses do debenturista, deve-
rão ser obrigatoriamente comunicados na forma de avisos, no DOERJ e na 
edição regional de jornal de grande circulação usualmente utilizado pela Cia. 
para as suas publicações, bem como por meio de notificações ao debentu-
rista; (o) negociação: as debêntures não serão registradas para negociação 
em sistema organizado. A administração da Cia. está autorizada e instruída a 
prontamente tomar todas as providências para firmar, em conformidade com 
o estatuto social da Cia., os documentos e contratos necessários visando a 
efetiva implementação e formalização da operação de emissão de debêntu-
res, incluindo a escritura de emissão das debêntures, nos termos do Anexo 
I a esta ata, respeitadas as condições básicas aprovadas. As debêntures ora 
aprovadas e emitidas são, neste ato, subscritas pela Frekans Participações 
S.A. e integralizadas pelo debenturista nos termos do boletim de subscrição 
que integra a presente ata como Anexo II. Fica autorizada a administração 
da Cia. a tomar todas as medidas e assinar todos os documentos necessá-
rios à completa implementação das deliberações tratadas nesta assembleia, 
inclusive representando a Cia. perante repartições públicas para efetivação 
das inscrições e baixas cadastrais necessárias. 7. Encerramento e Lavra-
tura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar e na ausência de mani-
festação por qualquer dos presentes, foram os trabalhos suspensos para a 
lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi sido assinada por todos os 
presentes. RJ, 24/09/21. Acionista Presente: Frekans Participações S.A.: 
Marcelo Duarte e Mary Chaves Tenório. JUCERJA em 01/10/21 sob o nº 
4525211. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

WILSON SONS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
CNPJ: 03.562.124/0003-10
AUDITORIA AMBIENTAL

A WILSON SONS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. torna público que 
entregou ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, 13/08/2021, 
Relatório de Auditoria Ambiental do ano de 2021 referente à atividade 
de estocagem de equipamentos e produtos perigosos, gerenciamento 
de resíduos offshore, carga e descarga de embarcações de apoio às 
plataformas e subestação de energia com dois transformadores (500 
KVA E 112,5 KVA), e informa que este estará à disposição para consul-
ta na Rua Engenheiro Fábio Goulart, 302/605 parte – Ilha da Conceição 
no município de Niterói, no período de 30/09/2021 a 30/10/2021, no 
horário das 8h às 17h30. Informa, ainda, que o referido relatório 
também estará disponível para consulta no endereço eletrônico  
www.inea.rj.gov.br/biblioteca (Processo PD-07/014.1418/2019)

WILSON SONS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
CNPJ: 03.562.124/0019-88
AUDITORIA AMBIENTAL

A WILSON SONS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. torna público que 
entregou ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, 20/08/2021, 
Relatório de Auditoria Ambiental do ano de 2021, para realizar operações 
portuárias e retro portuárias, incluindo as atividades de base de apoio à 
exploração e produção de petróleo offshore, além das atividades de 
gerenciamento de resíduos, manutenção e lavagem de equipamentos de 
movimentação de cargas-, e informa que este estará à disposição para 
consulta na Rua General Gurjão, 02 - Caju no município do Rio de 
Janeiro, no período de 15/09/2021 a 15/10/2021, no horário das 8h às 
17h30. Informa, ainda, que o referido relatório também estará disponível 
para consulta no endereço eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca 
(Processo EXT-PD/014.13312/2021)

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Edital de convocação

Associação Santo Afonso de Taxi, devidamente inscrita no CNPJ sob
o n°  06144627/0001-00, situada a Rua Conde de Bonfim, n°1328, apto
206, Tijuca, Rio de  Janeiro — RJ CEP 20530-003, representada neste
ato por 1/5 e seus Associados no  uso de suas atribuições Estatutárias,
vem convocar seus 20 associados no gozo de seus  direitos sociais, para
reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária, conforme  dispõe o art.
40, IV do Estatuto Social da Associação e artigo 60 do CC, a ser realizada
no dia 15/10/2021 na Rua Teixeira Junior, n° 415, São Cristóvão, Rio de
Janeiro, sendo  que às 9:00h horas em Primeira convocação com a
presença da maioria absoluta dos  cooperados, em 2' convocação às
9:30 horas com qualquer número de associados  (art.40, §1? do Estatuto
Social), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Ratificação
da Alteração do Estatuto Social ocorrida em 05/07/2019 (quórum do artigo
39, parágrafo único do ES– 2/3 dos presentes); 2- Apresentação do óbito
do Diretor  Presidente e estorno dos respectivos títulos para a administração
(01, 03, 07, 08, 09, 10,  11, 18, 23 e 25) conforme artigo 10, parágrafo
único do ES e art. 56 do CC; 3 – Destituição do Conselho de Administração
na forma do artigo 59, I do CC com  nomeação de administrador provisório
a fim de promover a assembleia de nova eleição  do conselho de
administração. Rio de Janeiro, 04 de Outubro de 2021.

Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial
- ABAPI -

Assembleia Geral Ordinária e de Eleição On-line
Convocação

A Diretoria da ABAPI, de acordo com seus Estatutos, convoca todos os seus
associados a participarem da Assembleia Geral Ordinária e de Eleição, a ser
realizada no dia 04 de novembro de 2021, quinta-feira, em primeira convoca-
ção às 10h30, se houver quorum, e em segunda convocação, às 10h45,
com qualquer número de associados, a ser realizada através da plataforma
Zoom, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1. Apreciação das con-
tas, relatório e balanços referentes ao exercício de 2020; 2. Deliberação e
aprovação da proposta da Diretoria de atualização da contribuição social no
percentual de 5%; 3. Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal, Consultivo e
de Ética para o biênio 2022/2023; e 4. Assuntos Gerais. Os associados que
desejarem se candidatar aos cargos eletivos, individualmente ou reunidos
em chapas, deverão fazer chegar suas inscrições na Secretaria da Asso-
ciação até o dia 25 de outubro de 2021. A Diretoria comunica que está à
disposição dos associados, para exame, o balanço, as contas e os respec-
tivos comprovantes relativos aos exercícios de 2020, bem como o corres-
pondente Parecer do Conselho Fiscal, Consultivo e de Ética, que recomenda
a aprovação das contas (mediante agendamento pelo e-mail
abapi@abapi.org.br para apresentação em ambiente virtual).

Alvaro Loureiro
Presidente

Três perguntas: a economia brasileira e suas perspectivas
Por Jorge Priori

Conversamos com Sergio 
Luis Patricio, CFO e tesou-
reiro do Banco Pine, sobre 
a economia brasileira e suas 
perspectivas.

Em conformidade com 
o Boletim Focus divulgado 
pelo Banco Central nesta 
segunda, o mercado finan-
ceiro espera para 2021 um 
crescimento do PIB de 
5,04%, um IPCA de 8,51% 
e, para o fim do ano, uma 
taxa de câmbio de 5,20 e 
uma Taxa Selic de 8,25%. 
Para 2022, as expectativas 
são, respectivamente, de 
1,57%, 4,14%, 5,25 e 8,5%.

Nas últimas semanas, 
as expectativas do mer-
cado para 2021 e 2022 re-
ferentes à inflação, PIB, 
taxa de câmbio e Selic 
pioraram constantemen-
te. O que tem causado es-
sa piora de expectativas?

A análise da situação eco-
nômica e suas expectativas 

para este e o próximo ano 
está repleta de riscos e in-
certezas. Tanto o ambiente 
externo como interno tem 
variáveis que ainda não es-
tão plenamente dimensio-
nadas.

O entendimento do atual 
cenário passa pelos desdo-
bramentos da crise do setor 
de incorporação imobiliária 
chinês, que traz à tona ques-
tões estruturais de sua eco-
nomia e política, passando 
por um redirecionamento 
estratégico sintonizado com 
a nova agenda ESG alinha-
da ao desenvolvimento e 
crescimento mais equilibra-
do. Esta situação tende a re-
duzir o crescimento da Chi-
na para a casa dos 4%. As 
consequências no mercado 
internacional de commo-
dities, mais diretamente no 
minério de ferro, trouxeram 
maiores incertezas e eleva-
ram o risco e a pressão no 
valor das moedas de eco-
nomias emergentes, o que 
atinge fortemente o real.

As incertezas externas 
se somam às importantes 
questões econômicas inter-
nas. A inflação local proje-
ta patamares acima de 8% 
para 2021, impulsionada 
pela elevação dos preços 
dos combustíveis, energia 
elétrica, alimentos e ainda 
pela falta de componen-
tes nas cadeias globais de 
suprimentos. Além da alta 
do IPCA, há o impacto da 
crise hídrica com seu po-
tencial redutor de PIB, e as 
incertezas políticas de um 
próximo ano com eleições 
presidenciais. 

Neste ambiente muito 
complexo, é natural que 
os prêmios exigidos pelo 
mercado se ampliem, e a 
percepção de piora tenda a 
crescer. De qualquer forma, 
a realidade deste momento 
é muito dura e exigirá redo-
brada dose de cuidado para 
enfrentar tantos desafios.

Como o Banco Pine 
está avaliando o risco fis-

cal? Ele está sob controle 
ou é motivo de preocupa-
ção?

A situação fiscal atual 
traz grande preocupação 
a todos os agentes econô-
micos e é tema do próprio 
Banco Central, conforme 
abordado em seus comu-
nicados e entrevistas, as-
sim como nos impactos 
em sua política monetária. 
As ações necessárias do 
governo no fortalecimen-
to dos benefícios sociais, 
sem comprometer o res-
peito com a responsabili-
dade fiscal e orçamentária, 
precisam ser acompanha-
das de muito bom senso.

O país tem grandes di-
lemas para serem supera-
dos neste momento, mas é 
necessário superá-los sem 
“hipotecar” os anos futu-
ros. A preocupação neste 
tema é clara, e as decisões 
que serão tomadas no fu-
turo próximo precisam ser 
avaliadas de perto por toda 
sociedade.

O mercado financeiro 
tem a expectativa de que 
a taxa de câmbio feche 
2021 em R$ 5,20 e 2022 
em R$ 5,24. O que faz 
com que a taxa de câm-
bio não volte a operar de 
forma consistente em pa-
tamares inferiores a R$ 
5? O comportamento do 
câmbio no Brasil é isola-
do ou possui correlação 
com o que está aconte-
cendo em países em situ-
ação econômica similar?

A clara correlação do re-
al com outras moedas de 
economias emergentes fica 
visível no movimento do 
último mês, provocado pe-
la eclosão da crise da em-
presa chinesa Evergrande. 
Podemos citar no mês de 
setembro o desempenho 
negativo de moedas como o 
peso mexicano, que oscilou 
3,12%, o rand sul-africano, 
com oscilação de 4,35%, ou 
o peso chileno com 4,79%, 
enquanto o real variou 
4,71%. 

Se o corte da compara-
ção fosse ampliado para 
o período de fevereiro de 
2020 até hoje, o real apre-
sentaria um importante 
deslocamento em relação 
a esses pares, com uma 
desvalorização aproxima-
damente 17% maior que a 
média desses países.

A correlação positiva 
com as outras moedas de 
economias emergentes é 
direta, mas outros fatores 
internos ampliaram a desva-
lorização do real. A questão 
fiscal com o risco do rom-
pimento do teto de gastos, 
a elevação dos índices de 
inflação, a proximidade do 
período eleitoral e as dú-
vidas sobre o crescimento 
econômico brasileiro pro-
vocam maior volatilidade 
nos mercados e deslocaram 
o valor de nossa moeda de 
R$ 4,60, que poderíamos 
considerar como um preço 
economicamente mais jus-
to, para os patamares atuais 
superiores aos R$ 5,20.

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou 
ao Brasil .  Vamos ficar 
atentos, mas tranquilos. 
Informação e boa 
higiene são as melhores 
formas de se prevenir 
do vírus e proteger 
sua família

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.
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B3 inicia negócios com 90 
milhões de certificados da XP

ANP altera forma de 
envio de documentos 
por empresas de E&P

CNODC Brasil não ficará com  
parcela de 5% no campo de Búzios

Avantto encomendou 100 
aeronaves elétricas de 
empresa da Embraer

Empresa de investimento estreou suas BDRs listadas nos EUA

A XP Inc., platafor-
ma independente 
de investimen-

tos do Brasil que engloba 
as marcas XP, Rico, Clear, 
Xpeed, Infomoney, entre 
outras, iniciou nesta segun-
da-feira a negociação de 
BDRs (Brazilian Depositary 
Receipts) patrocinados na 
B3, sob o ticker XPBR31. 
Os certificados represen-
tam as ações da corretora 
listada nos Estados Unidos.

Cerca de 90 milhões de 
certificados da empresa - 
que representam mais de 
R$ 20 bilhões - poderão ser 
negociados, o que levará o 
BDR da XP a ser um dos 
mais negociados na bolsa 
de valores.

Com o lançamento dos 

BDRs, os investidores bra-
sileiros passam a ter acesso 
aos recibos que represen-
tam as ações da XP Inc., lis-
tadas na bolsa Nasdaq, nos 
Estados Unidos. Atualmen-
te a B3 conta com mais de 
800 BDRs disponíveis para 
o investidor pessoa física. A 
cerimônia de toque de cam-
painha foi realizada na sede 
da bolsa paulista, no centro 
de São Paulo.

“Para nós da B3 é um or-
gulho contar a história da 
XP. O sucesso de uma em-
presa é também um pouco 
do sucesso do nosso merca-
do. Sempre que isso acon-
tece estamos cumprindo 
nosso papel que é o de co-
nectar e aproximar as boas 
histórias dos investidores. 

Esse encontro gera desen-
volvimento, crescimento 
econômico e benefício pa-
ra toda a sociedade. A XP 
contribui com isso todos os 
dias”, disse Finkelsztain du-
rante a cerimônia.

“Possibilitar ao investi-
dor pessoa física brasileiro 
investir na XP é um sonho 
antigo que se torna realida-
de. Agora, é hora de acele-
rar ainda mais, sempre fo-
cando no que é melhor para 
os nossos clientes, investi-
dores e sociedade como um 
todo”, destacou o CEO da 
XP Inc., Thiago Maffra.

Guarda-chuva

Fundada em 2001, a XP 
Inc. é uma empresa brasilei-

ra de gestão de investimen-
tos. A empresa oferece pro-
dutos de renda fixa, ações, 
fundos de investimento e 
previdência privada, além 
de administração de patri-
mônio e outros serviços fi-
nanceiros. 

Os principais executivos 
da empresa são sócios da 
XP Controle, apartnership 
que detém a maior parte das 
ações da XP Inc.

A estrutura societária 
tem a participação da Ge-
neral Atlantic, o maior pri-
vate equity do mundo foca-
do em growth equity, com 
cerca de US$ 20 bilhões em 
capital de longo prazo sob 
gestão. Em dezembro de 
2019, a XP Investimentos 
abriu capital na Nadaq

A Agência Nacional 
de Petróleo, Gás 
Natural e Bio-

combustíveis (ANP) está 
alterando a forma de envio 
do Programa Anual de Tra-
balho e Orçamento (PAT) 
e do Programa Anual de 
Produção (PAP), documen-
tos enviados à agência pelas 
empresas operadoras de 
contratos de exploração e 
produção (E&P) de petró-
leo e gás natural.

Com a mudança, o en-
vio passará a ser pelo novo 
sistema Do Poço ao Posto 
(DPP), tornando-se 100% 
digital e eliminando a ne-
cessidade de impressão dos 
programas e do envio de 
cartas físicas ou pelo Sistema 
Eletrônico de Informações 
(SEI). Também serão incor-
poradas ao sistema quais-
quer informações extras que 
a ANP precise solicitar aos 
agentes regulados – o que, 
até então, era feito por meio 
do envio de ofícios.

Documentos

O PAT deverá ser en-
viado pelo DPP a partir 
do documento com ano 
de referência 2022, a ser 
entregue para ANP até 
31/10/2021, e o PAP, com 

ano de referência 2023, a 
ser entregue para a ANP 
até 31/10/2022. Ressalta-
-se que, para o PAP com 
ano de referência 2022, 
não haverá alterações e es-
te deverá ser entregue pelo 
sistema atual (i-SIGEP) até 
31/10/2021.

O PAT é o documento 
que discrimina as previsões 
de investimentos e ativi-
dades a serem realizadas 
em cada campo ou área de 
desenvolvimento no quin-
quênio, e as atividades e o 
orçamento do descomis-
sionamento, independente-
mente da data prevista para 
sua ocorrência.

Já o PAP é o documen-
to que discrimina as previ-
sões de produção, injeção, 
movimentação e queima de 
petróleo, gás natural, água 
e outros fluidos, referentes 
ao processo de produção de 
cada campo ou área de de-
senvolvimento.

Veja mais informações e a 
apresentação sobre as novas 
regras no link: https://www.
gov.br/anp/pt-br/centrais-
-de-conteudo/apresen-
tacoes-e-palestras/2021/
novas-regras-para-o-envio-
-do-programa-anual-de-tra-
balho-pat-e-do-programa-
-anual-de-producao-pap. 

A Eve Urban Air 
Mobility, empre-
sa da Embraer, e a 

Avantto, administradora de 
aeronaves, assinaram uma 
Carta de Intenções e anun-
ciaram nesta segunda-feira 
uma parceria destinada ao 
desenvolvimento do ecos-
sistema de Mobilidade Aé-
rea Urbana (UAM, sigla em 
inglês) na América Latina.

Essa parceria inclui um 
pedido de 100 aeronaves elé-
tricas de decolagem e pouso 
vertical (eVTOL) da Eve, 
bem como uma colaboração 
para desenvolver uma nova 
operação do veículo aéreo no 
Brasil e em toda a América 
Latina. As entregas devem 
começar em 2026.

A Avantto e Eve plane-
jam iniciar sua parceria em 
um trabalho conjunto para 
desenvolver novos serviços 
e procedimentos que, junta-
mente com outros stakehol-
ders do setor, possam criar 
um ambiente seguro e es-
calável para expandir as 
operações de eVTOL no 
continente. Esses esforços 
focarão nos aspectos críti-
cos da experiência do pas-
sageiro, a fim de criar um 
projeto que atenda a todos 
os usuários, incluindo uma 
forma para maximizar a 
acessibilidade e a inclusão 
nas operações de embarque 
de eVTOL.

Parceira antiga

“A Avantto já é uma 
grande parceira da Embraer 
Aviação Executiva e esta-
mos reforçando esse vín-
culo com um foco comum 
na sustentabilidade dessa 
próxima geração de trans-
porte”, diz André Stein, 
CEO da Eve. “A experiên-
cia expressiva da Avantto 
em operações, aliada à sua 
estratégia de crescimento, 
faz dela uma parceira ideal 
para a futura expansão da 
implantação de eVTOL e 
da Eve no Brasil e em toda 
a América Latina. Trabalha-
remos juntos para essa mis-
são de democratizar a avia-
ção por meio do aumento 
da viabilidade e da acessibi-
lidade”, completa Stein.

“Há mais de uma década, 
a Avantto desenvolve sof-
twares, sistemas e procedi-
mentos que permitem ofe-
recer serviços de transporte 
de helicóptero em áreas ur-
banas e de curta distância 
sob medida, 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, para 
centenas de seus membros 
ativos. Esse conhecimento 
exclusivo será um dos prin-
cipais pilares do ecossistema 
de mobilidade aérea urbana 
desenvolvido pela parceria 
Eve/Avantto”, explica Ro-
gério Andrade, CEO e fun-
dador da Avantto.

Ao contrário do 
anunciado pela Pe-
trobras na semana 

passada, a parceira da esta-
tal CNODC Brasil Petró-
leo e Gás Ltda. (CNODC) 
não manifestou interesse no 
exercício da opção de com-
pra de parcela adicional, de 
5%, no contrato de partilha 
de produção do excedente 
da Cessão Onerosa, para o 
campo de Búzios, no pré-
-sal da Bacia de Santos. Os 
US$ 2,08 bilhões estimados 
pela companhia não irão 
entrar, uma vez que a ope-
ração não acontecerá.

Desta forma, após a 
conclusão da operação de 

compra de parcela adicional 
de 5% pela CNOOC, a Pe-
trobras passará a deter 85% 
dos direitos de exploração e 
produção do volume exce-
dente da Cessão Onerosa do 
campo de Búzios, enquanto 
a CNOOC deterá 10% e a 
CNODC, 5%. Já as partici-
pações na Jazida Comparti-
lhada de Búzios, incluindo 
as parcelas do Contrato de 
Cessão Onerosa e do Con-
trato de Concessão BS-500 
(100% Petrobras), serão 
de 88,99% da Petrobras, 
7,34% da CNOOC e 3,67% 
da CNODC.

A efetividade da tran-
sação com a CNOOC es-

tá sujeita à aprovação do 
Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (CA-
DE), da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) e 
do Ministério de Minas e 
Energia (MME). O impac-
to na curva de produção da 
Petrobras só iniciará após o 
fechamento da transação, 
não sendo esperado impac-
to na meta de produção de 
2021.

Conforme explicado 
pela Petrobras na semana 
passada, a opção de com-
pra pela CNOOC estava 
prevista no contrato as-
sinado com as parceiras 

no leilão do volume exce-
dente ao contrato de Ces-
são Onerosa do campo de 
Búzios, realizado em 06 de 
novembro de 2019.

Se o negócio tivesse ido 
para frente, a estatal rece-
beria pela parcela em torno 
de US$ 2,08 bilhões, sendo: 
(1) US$ 1,45 bilhão pela 
compensação, sujeito aos 
ajustes previstos no contra-
to, que considera a mesma 
data efetiva do acordo de 
coparticipação de Búzios 
de 01/09/2021 e; (ii) US$ 
0,63 bilhão pelo reembol-
so do bônus de assinatura, 
referente a participação adi-
cional da CNOOC. 

ABIU SPE Empreendimentos e Participações S.A. 
CNPJ/MF nº 09.397.311/0001-00 - NIRE 35.300.362.314 

Ata da AGO em 12/08/2021
Data, Horário e Local. No dia 12/08/2021, às 10:30h, na sede social da Companhia, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 121, Itaim Bibi/
SP. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo 
em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes 
no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. Mesa. Presidente: Daniel Pini Nader. Secretário: Luiz Augusto Vianna 
Messora. Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) o Relatório de Administração, as contas da Diretoria, o Relatório dos Auditores Independentes, 
as Notas Explicativas e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31/12/2020; (ii) a des-
tinação dos resultados apurados no exercício retro mencionado; (iii) a fixação da remuneração anual global dos administradores para 
o exercício social de 2021; e (iv) outros assuntos do interesse social. Deliberações. 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 Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício 
social findo em 31/12/2020, publicados em 11/08/2021 no DOESP e no Monitor Mercantil. (ii) Considerando a redução do capital social e 
o lucro apurado no exercício social findo em 31/12/2020 no valor de R$19.230.000,00, aprovar a seguinte destinação: (a) o montante de 
R$387.000,00 para a Conta da Reserva Legal; (b) a distribuição de lucros, no montante de R$7.353.000,00; e (c) o montante remanes-
cente para a conta de prejuízos acumulados da Companhia. (iii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício 
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 artigo 152, caput, da Lei 6.404/76. (iv) Outros assuntos do interesse social: Registrar que o acionista recebeu o material 
de apoio para a Assembleia, em que constam o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, o Relatório dos Auditores Indepen-
dentes, as Notas Explicativas e as Demonstrações Financeiras da Companhia. O acionista aprovou integralmente o referido material, 
tendo uma cópia sido rubricada por todos para o arquivo na sede social. Por fim, o acionista autorizou a administração da Companhia 
a tomar todas as providências necessárias à efetivação das deliberações, ora aprovadas. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais 
havendo a tratar, lavrou-se, na forma de sumário, a ata referente a esta AGO, nos termos do artigo 130, §1° da Lei das Sociedades 
por Ações, que foi aprovada pelos presentes. Acionista Presente: Barra da Tijuca Participações S.A.. SP, 12/08/2021. Mesa: Daniel Pini 
Nader - Presidente; Luiz Augusto Vianna Messora - Secretário. Acionista Presente: Barra da Tijuca Participações S.A.. Por: Daniel 
Pini Nader e Luiz Augusto Vianna Messora. Jucesp em 15/09/2021 sob o nº 443.751/21-3. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Blue Tech Solutions E.Q.I. S.A.
CNPJ/MF N° 60.637.238/0001-54 - Companhia Aberta

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária Manual para Assembleia Geral Extraordinária,  
a ser realizada em 21 de Outubro de 2021

1. Objeto. 2. Documentos à Disposição dos Acionistas. 3. Participação na Assembleia Geral. 4. Regras para Instalação da Assembleia 
Geral. 5. Maioria para Aprovação das Matérias. Matérias e ordens do dia a serem deliberadas em Assembleia Geral Extraor-
dinária. 1. Eleição de novos membros do Conselho de Administração; 2. Aprovar plano de remuneração baseado em ações; 
Senhores Acionistas, A administração da Blue Tech Solutions EQI S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Alcantara Machado, 80, Conjunto 31, Bairro Mooca, CEP 03.102-000, CNPJ nº 60.637.238/0001-54, 
registrada na CVM como companhia aberta categoria “A”, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alte-
rada, Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada e da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, 
conforme alterada, vem apresentar a V.Sas. o Manual para orientar a participação na assembleia extraordinária, a ser realizada no 
dia 21 de outubro de 2021, às 11:00 horas, de forma exclusivamente virtual, considerando-se, portanto, realizada na sede social da 
Companhia, ficando, assim, convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, 
na forma ora detalhada. 1. Objeto. Em atenção aos melhores interesses da Companhia, a Administração da Companhia submete 
ao exame, discussão e votação da Assembleia Geral Extraordinária, ora convocada, as seguintes matérias constantes da ordem 
do dia: 1) Eleição de novos membros do Conselho de Administração; No caso da eleição dos novos membros do Conselho de 
Administração da Companhia, será adotado o procedimento de voto múltiplo, disposto na Instrução CVM nº 165 e para solicitá-lo, os 
acionistas detentores de ações com direito a voto terão que ter no mínimo 5% destas ações. 2) Aprovação do plano de remuneração 
baseado em ações. De acordo com diretrizes propostas pelo Conselho de Administração divulgada em ata do RCA realizada em 27 
de setembro de 2021. 2. Documentos à Disposição dos Acionistas. Encontram-se à disposição dos Acionistas, na sede social e no 
site (http://www.industriasjbduarte.com.br), bem como no site da CVM e da B3, cópias dos documentos a serem discutidos nesta 
Assembleia, ora convocada, incluindo a Ata da Reunião do Conselho de Administração, de 27 de setembro de 2021, o Regulamento 
e Boletim de Voto à Distância e demais documentos. No caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos, solicitamos contatar 
a Diretoria de Relações com Investidores pelo telefone (11)973232439, ou pelo e-mail contato@bluetechsolutions.com.br. 3. Parti-
cipação na Assembleia. A Assembleia Geral será realizada de maneira exclusivamente digital, observando-se o disposto na ICVM 
481/09. A administração da Companhia esclarece que os Senhores Acionistas, observados os respectivos prazos e procedimentos, 
poderão participar e votar na Assembleia Geral por meio das seguintes formas disponibilizadas pela Companhia: boletim de voto à 
distância. Conforme artigo 5º, da Instrução CVM nº 481/09, do artigo 30º, item II, da Instrução CVM 480/09 e artigo 13º do Estatuto 
Social, os acionistas deverão apresentar, com no mínimo 72 horas de antecedência da Assembleia, além do documento de identidade 
e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (i) comprovante contendo sua respectiva 
participação acionária no capital social da Companhia expedido pela B3 ou constarem do Livro de Ações Nominativas da Sociedade; 
e (ii) instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante, caso o acionista se faça representar por procurador. Os 
documentos ora mencionados deverão ser endereçados ao Sr. Yuri Dias (DRI), pelo endereço eletrônico contato@bluetechsolutions.
com.br. Após a verificação da regularidade dos documentos enviados para participação na Assembleia Geral, serão contabilizados 
os votos. 4. Regras para Instalação da Assembleia Geral. Como regra geral, enunciada no artigo 125, da Lei de Sociedades Anôni-
mas, a Assembleia Geral instalar-se-á, em 1ª convocação, com a presença de acionistas titulares de, no mínimo, 1/4 (um quarto) 
das ações com direito de voto e, em 2ª convocação, com qualquer número de acionistas titulares de ações com direito a voto. 
No caso da eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, será adotado o procedimento de voto múltiplo, 
disposto na ICVM 165, e para solicitá-lo, os acionistas detentores de ações com direito a voto terão que ter no mínimo 5% destas 
ações. 5. Maioria para Aprovação das Matérias. As deliberações das Assembleias Gerais de acionistas, ressalvadas as exceções 
previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, desconsideradas as abstenções, nos termos do artigo 129 da Lei 
das S.A. Em decorrência de as matérias a serem apreciadas na Assembleia Geral não estarem sujeitas à aprovação por maioria 
qualificada, a aprovação das matérias dependerá do voto da maioria absoluta das ações presentes à Assembleia Geral, desconside-
radas as abstenções. São Paulo, 27 de setembro de 2021. Filipe Fortes de Sá Miranda - Presidente do Conselho de Administração.

Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para 
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos 
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização. 

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

vapevicia.org.br
# V A P E V I C I A  |  # V A P E M A T A
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Cooperação para gerar 
desenvolvimento sustentável no NE
CVM firma acordo para ampliar mercado de capitais na região

Acordo firmado en-
tre a Comissão de 
Valores Mobiliá-

rios (CVM) e o Consórcio 
Interestadual de Desen-
volvimento Sustentável 
do Nordeste (Consórcio 
Nordeste), composto pelos 
9 estados da região, prevê 
desenvolver e disseminar 
o mercado de capitais na 
região. O anúncio foi fei-
to nesta segunda-feira pela 
CVM. O acordo não con-
templa repasses de recursos 
financeiros entre os parcei-
ros. Cada um arcará com as 
suas próprias despesas. 

“As iniciativas serão re-
alizadas em um momento 
de transição da sociedade 
para o pós-pandemia, ten-
do assim o potencial de 
amenizar o impacto nega-
tivo da atual crise sanitária 
na região, a partir de ações 
educacionais”, explicou 
Marcelo Barbosa, presiden-
te da CVM. O convênio é 
uma parceria inédita entre a 
CVM e o consórcio interes-
tadual de desenvolvimento.

“Com a celebração deste 
acordo, a CVM e o Con-

sórcio vão trabalhar juntos 
na promoção da inovação 
financeira, a fim de gerar 
crescimento sustentável e 
educação financeira, além 
de desenvolver o mercado 
de capitais na Região Nor-
deste. Vamos levar educa-
ção financeira a pescadores, 
a agricultores familiares, de 
forma a ajudar a mudar a 
vida das pessoas”, afirmou 
Wellington Dias, governa-
dor do Piauí e presidente do 
Consórcio Nordeste.

Planejamento

A parceria busca realizar 
iniciativas como projetos-
-piloto, pesquisas, organiza-
ção de eventos, workshops 
e campanhas, desenvolvi-
mento de cursos e produção 
de publicações, seja com 
foco em populações mais 
vulneráveis (como pescado-
res artesanais, assentados, 
dentre outros), seja para ca-
pacitação dos servidores do 
Consórcio e dos 9 Estados.

O acordo já conta com 
um Plano de Trabalho, que 
prevê a possibilidade de 

criação de um núcleo de 
inovação financeira na cida-
de de Salvador/BA que terá 
o apoio técnico da CVM. 
Da mesma maneira, é plane-
jada a criação de uma Rede 
de Formação Financeira no 
consórcio, com apoio téc-
nico da CVM e das Escolas 
de Governo. Além disso, 
CVM e Consórcio Nordes-
te têm realizado conversas 
para oportunizar debates a 
respeito das temáticas que 
estão no escopo da parceria.

LAB

De acordo com a CVM, 
a possibilidade da parce-
ria surgiu como desdobra-
mento de interações entre 
as entidades por meio da 
participação do Consórcio 
no Laboratório de Inovação 
Financeira (LAB), em que o 
Consórcio Nordeste vem 
contribuindo em grupos de 
trabalho de finanças susten-
táveis.

O LAB é um fórum de 
interação multissetorial, 
criado pela CVM com a As-
sociação Brasileira de De-

senvolvimento (ABDE), o 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), 
em parceria com a Deuts-
che Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH. A iniciativa 
reúne representantes do go-
verno e da sociedade para 
promover as finanças sus-
tentáveis no país.

Consórcio

O Consórcio foi criado 
em 2019 para ser o instru-
mento jurídico, político e 
econômico de integração 
dos nove Estados da re-
gião Nordeste do Brasil. A 
região concentra 57,1 mi-
lhões de habitantes e 27,2% 
da população do Brasil, de 
acordo com dados de 2019.

O grupo tem como obje-
tivos promover a integração 
regional, o desenvolvimento 
sustentável, a atração de in-
vestimentos e a moderniza-
ção da gestão dos Estados 
Membros, além da articula-
ção e implementação de po-
líticas públicas integradas, em 
busca do bem-estar social.

Brasil está no radar 
da montadora 
chinesa BYD 

A empresa chinesa 
Build Your Drea-
ms (BYD), fabri-

cante de baterias solares e 
veículos elétricos, está de 
olho no Brasil como um 
contribuidor para a mobi-
lidade urbana sustentável, 
disse um executivo da em-
presa.

O Brasil é um dos prin-
cipais mercados de carros e 
ônibus e pode ser um player 
global nessa mudança, ava-
liou Marcello Von Schnei-
der, diretor institucional e 
chefe da unidade de ônibus 
da BYD Brasil, em entrevis-
ta recente à agência Xinhua.

As observações vieram 
no momento em que a fá-
brica da BYD em Campi-
nas está prestes a entregar 
um lote de chassi de ônibus 
elétrico para São José dos 
Campos, no Estado de São 
Paulo, como parte da frota 
de poluição zero da cidade.

Von Schneider apontou 
que a empresa trouxe 100% 
de tecnologia chinesa adap-
tada ao mercado brasileiro 
e que esses veículos foram 
desenvolvidos no Brasil 

com engenharia chinesa e 
brasileira, acrescentando 
que essa troca de conheci-
mento e tecnologia é uma 
vitória não só para a China, 
mas também para o Brasil.

O executivo brasileiro 
observou que a BYD tam-
bém oferece outros tipos de 
veículos no Brasil. Segundo 
ele, a empresa oferece ca-
minhões elétricos e entre-
gará caminhões de limpeza 
urbana em novembro, bem 
como vans elétricas para 
entregas para empresas de 
logística e painéis fotovol-
taicos.

A luta contra o aqueci-
mento global precisa de 
contribuição do setor de 
transportes, segundo Von 
Schneider. O Brasil pode 
ser pioneiro e líder nesse 
processo, afirmou, acres-
centando que as empre-
sas operadoras de ônibus 
estão fazendo as contas 
sobre a economia com 
uso de veículos elétricos. 
Um desses ônibus rodan-
do por um ano equivale 
ao plantio de 800 árvores, 
acrescentou.
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