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Endividamento 
bate recorde na 
capital paulista 
em setembro

O número de endividados na 
capital paulista atingiu novo recor-
de (69,2%) em setembro, de acor-
do com pesquisa da Federação do 
Comércio (Fecomércio-SP). Além 
de ser a 10ª elevação seguida, o le-
vantamento destaca que 7 a cada 
10 famílias estão endividadas.

Em relação a setembro de 2020, 
a alta foi ainda mais significativa: 
10,7 pontos porcentuais (p.p.). 
Atualmente, são 2,76 milhões de 
lares com algum tipo de dívida, 81 
mil a mais em relação ao mês an-
terior, e um adicional de 442 mil 
famílias de setembro do ano pas-
sado para este ano.

O que também avançou no mês 
foi a inadimplência, que passou de 
18,8%, em agosto, para os atuais 
19%. Em termos absolutos, são 
759 mil famílias que não conse-
guiram pagar a dívida até a data 
do seu vencimento, 10 mil a mais 
em relação ao mês anterior. Em 
setembro de 2020, eram 717 mil.

Para manter o consumo diante 
da inflação, o cartão de crédito e 
os carnês são as opções mais re-
correntes na hora de adquirir uma 
dívida. Em setembro, o porcentu-
al de endividadas na modalidade é 
o maior já registrado na série his-
tórica (81,1%). Há um ano, o por-
centual era de 72,8%. Já os carnês, 
no mês, registram 20,5% de famí-
lias endividadas, maior nível desde 
2015.

Entre as famílias que recebem 
menos de dez salários mínimos, a 
taxa de endividados atingiu 71,1%, 
enquanto no grupo de renda mais 
alta, 63,5%.

Estrangeiras têm prejuízo mesmo nos 
campos mais produtivos do pré-sal
Especialista vê perda tributária com MP do Trilhão

Em 2020, as empresas pe-
trolíferas apresentaram 
resultados contábeis que 

não condizem com as suas lu-
cratividades, em razão do mode-
lo tributário instituído pela Lei 
13.586/2017, oriunda da MP do 
Trilhão. “Nesse cenário, mere-
cem destaques os prejuízos con-
tábeis, e a consequente ausência 
de pagamento de tributos, por 
parte de ‘empresas estrangeiras’ 
produtoras de petróleo e gás no 
Brasil”, afirma o especialista em 
energia Paulo César Ribeiro Li-
ma, no estudo “Os resultados 
contábeis das petrolíferas em 
2020 e o inadequado modelo tri-
butário do Brasil”.

“Enquanto a sociedade brasilei-
ra sofre com os altos preços dos 
combustíveis, lucrativas empre-
sas petrolíferas que exploram um 
bem público sequer pagaram IR-
PJ, CSLL e outros tributos fede-
rais em 2020. Dessa forma, os po-
ços mais produtivos praticamente 
não geram receitas tributárias para 
o País”, acusa Lima.

O estudo mostra que a Shell 
Brasil, com receita líquida de R$ 
26,1 bilhões e Ebitda de R$ 8,1 
bilhões, teve prejuízo contábil de 
R$ 6 bilhões. “A Shell é parceira 
da Petrobras em campos do pré-
-sal. Nessa província estão locali-
zados os poços mais produtivos 
do mundo”, afirma o estudo.”

Ribeiro Lima atribui o prejuí-
zo da Shell ao modelo tributário 
instituído pelo art. 1º da MP do 
Trilhão, que estabelece que, para 
fins de determinação do lucro re-
al e da base de cálculo da CSLL, 
poderão ser integralmente deduzi-
das as importâncias aplicadas, em 
cada período de apuração, nas ati-
vidades de exploração e de produ-
ção de jazidas de petróleo e de gás 
natural. A Shell atribui o resultado 
de 2020 à pandemia e à queda no 
preço do barril de petróleo (leia 
ao lado).

Shell atribui perdas à pandemia

“As renúncias fiscais das em-
presas petrolíferas decorrentes 
das deduções permitidas pela 
Lei 13.586/2017 foram muito 
elevadas em 2020. Isso porque 
essas deduções são bem mais 
‘abrangentes’ que as deduções 
previstas nas leis 9.478/1997 e 
12.351/2010 (...) Desse modo, 
nesse ano, as empresas petrolífe-
ras produtoras de petróleo e gás 
natural apresentaram prejuízos 
contábeis ou baixíssimos lucros” 
sem o pagamento “nem de Im-
posto sobre a Renda da Pessoa 

Jurídica (IRPJ) nem de Contri-
buição Social sobre o Lucro Lí-
quido (CSLL) por parte da Shell 
e de outras grandes empresas”, 
afirma o estudo.

Outra vantagem trazida pela 
MP do Trilhão para as petroleiras 
estrangeiras é a suspensão de pa-
gamento de tributos federais nas 
importações de bens cuja perma-
nência no País seja definitiva e que 
sejam destinados às atividades de 
exploração, de desenvolvimento 
e de produção de petróleo e gás 
natural.

Sem Petrobras, ANP só vende 5 de 92 blocos

Tributação da 
OCDE deixará 
países ricos 
mais ricos

A proposta de um imposto 
global de 15% beneficiará es-
magadoramente os países ricos 
e aumentará a desigualdade. “O 
G7 e a UE levarão para casa dois 
terços do novo dinheiro, enquan-
to os países mais pobres do mun-
do vão recuperar menos de 3%, 
apesar de abrigarem mais de um 
terço da população mundial”, re-
clama a líder de política tributária 
da ONG britânica Oxfam, Susa-
na Ruiz.

Um acordo entre 140 países 
está prestes a ser fechado. Mi-
nistros das Finanças do G20 se 
reunirão na próxima semana. A 
proposta prevê dois pilares sob 
o guarda-chuva OCDE-G20. O 
primeiro pilar visa fazer com que 
as maiores corporações do mun-
do paguem mais impostos nos 
países onde obtêm lucros.

Com base nas propostas atu-
ais, a Oxfam estima que serão 
afetadas apenas 69 multinacio-
nais, e se aplicará apenas a “su-
perlucros” acima de 10%. Bre-
chas podem deixar jurisdições da 
Amazon e a City de Londres de 
fora. Indústria extrativa e servi-
ços financeiros regulamentados 
estão excluídos.

Nos moldes propostos, uma 
análise da Oxfam estima que 52 
países em desenvolvimento rece-
beriam tão pouco quanto 0,02% 
de seu PIB em receitas fiscais 
anuais adicionais.

O segundo pilar visa uma taxa 
mínima global de impostos cor-
porativos de “ao menos 15 por 
cento”. ONGs propõem uma alí-
quota maior, de 20% a 30%. Uma 
taxa de 25% representaria quase 
US$ 17 bilhões a mais para os 38 
países mais pobres do mundo.

“Novas regras que forçariam 
os gigantes da tecnologia e ou-
tras grandes corporações a pagar 
impostos em países onde seus 
bens ou serviços são vendidos, 
com o objetivo de aumentar os 
cofres públicos, estão longe do 
alvo”, avisa Susana Ruiz. “A Ni-
géria, que se recusou a assinar o 
acordo da OCDE, deve receber 
0,02% de seu PIB em dinheiro 
adicional a cada ano – o equiva-
lente a 48 centavos de dólar por 
cidadão.”

“Os países em desenvolvimen-
to ainda podem lutar por um 
acordo tributário mais justo. Se 
o acordo falhar em refletir seus 
interesses, eles não devem ter 
escrúpulos em deixar a mesa de 
negociações e jogar essa propos-
ta unilateral na pilha de sucata da 
história”, defendeu Susana.

A Shell esclareceu ao Moni-
tor Mercantil que “o prejuízo 
contábil registrado em 2020 se 
refere principalmente à crise da 
Covid-19, a qual desencadeou 
uma queda significativa no preço 
do Brent (no ano de 2020 houve 
uma redução do lucro bruto de 
R$ 5 bilhões quando comparado 
com o do ano de 2019). Além dis-
so, em razão da queda do preço 
do Brent, a Shell Brasil Petróleo 
precisou reavaliar a recuperação 
de seus ativos no mercado, o que 
resultou no reconhecimento de 
uma despesa no montante de R$ 
4,5 bilhões.”

“O cálculo do IRPJ e CSLL 

tem como base o lucro contá-
bil antes dos impostos. Como a 
Shell Brasil Petróleo, no ano de 
2020, apurou um prejuízo contá-
bil de R$ 6 bilhões, consequen-
temente apurou-se um prejuízo 
fiscal e base negativa de CSLL, 
não havendo, portanto, o que se 
falar em IRPJ e CSLL a pagar 
em 2020. Em 2020, a Shell Brasil 
Petróleo pagou cerca de US$ 1,5 
bilhão em participação especial 
e royalties. Apesar de a empresa 
ter efetuado estes pagamentos, 
suas bases de cálculo também 
foram impactadas negativamen-
te pela queda do preço do bar-
ril.”

A 17ª Rodada de Licitações 
de Blocos para explora-
ção e produção de pe-

tróleo e gás natural da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis (ANP) 
teve lances de apenas duas em-
presas, Shell e EcoPetrol Óleo 
e Gás. Somente 5 dos 92 blocos 

ofertados foram arrematados, 
todos localizados na Bacia de 
Santos.

Todo o processo de realização 
do leilão foi marcado por protes-
tos da parte dos contrários a par-
ticipação da Petrobras e da oferta 
de áreas consideradas ambiental-
mente sensíveis.

“A mobilização da sociedade ci-
vil contra mais um crime ambien-
tal no país foi a grande vitoriosa 
da temerária 17ª Rodada de licita-
ção da ANP, pois conseguiu evi-
tar ‘passar da boiada’”, destacou 
o coordenador-geral da Federa-
ção Única dos Petroleiros (FUP), 
Deyvid Bacelar. Página 6
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Filiado à

Por Paulo Alonso

Sempre de bem com 
a vida, ostentando 
sorriso largo e olhar 

sedutor, mesmo enfrentan-
do problemas de saúde, a 
atriz Susana Vieira está de 
volta aos palcos, em um 
novo desafio em sua vito-
riosa carreira. Ela ficará em 
cartaz, até o dia 31 de ou-
tubro, no palco do Teatro 
XP Investimentos, no Rio, 
apresentando a peça Uma 
Shirley Qualquer, adaptação 
de Miguel Falabella para o 
clássico Shirley Valentine, de 
Willy Russel.

Esse texto, precioso, es-
treou, em 1986, em Lon-
dres, e ganhou o Laurence 
Olivier Award, nas catego-
rias Melhor Comédia e Me-
lhor Atriz. Três anos após, 
foi parar na Broadway com 
a mesma atriz, garantindo a 
Suzanne Collins um Tony, 
por sua atuação. Naquele 
mesmo ano, a peça che-
gou ao cinema, rendendo à 
Collins indicações ao Oscar 
e ao Globo de Ouro.

Criativo e um dos direto-
res mais impressionantes da 
atualidade, Miguel Falabella 
resolveu, nessa montagem, 
batizar a protagonista de 
Shirley Valentim, e coube 

a Susana Vieira encarnar, 
com muito charme e ta-
lento, o papel dessa mulher 
solitária, casada com um 
homem pouco afável e que 
só lhe dirige a palavra para 
perguntar o que tem para o 
almoço ou o jantar e mãe 
de filhos que só se lembram 
dela quando os problemas 
acontecem.

Susana Vieira, ou melhor 
Shirley Valentim, no decor-
rer da encenação, que, pelo 
grau de interesse desperta-
do na plateia, passa até rá-
pido demais, vai mostrando 
ao público, por meio des-
se monólogo muito bem 
construído, histórias en-
graçadas e várias das suas 
angústias mais íntimas, al-
ternando, com raro brilho, 
momentos de excitação das 
boas lembranças vividas, 
com instantes de profunda 
melancolia. Os gestos e os 
olhares da personagem vão 
se transformando, de acor-
do com o humor que vai 
sendo percebido.

A todo momento, reflexi-
va, Shirley Valentim se ques-
tiona, querendo descobrir 
onde teria ido parar aquela 
jovem do passado tão cheia 
de sonhos, tão alegre e tão 
exuberante, tão apaixonada 
pela vida. Angustiada, teme 

pelo futuro, uma vez que se 
transformou em uma mu-
lher solitária e até amarga. 
Talvez, por essa razão, o 
maior desejo de Shirley se-
ja o de viajar, preferiria ir à 
Grécia, sozinha, para, assim 
e quem sabe, se reencontrar 
com ela própria.

Indo e vindo no apar-
tamento em que reside, a 
personagem, nesse vaivém 
constante, tem, nesse ce-
nário, as paredes do imóvel 
como suas únicas e mais ín-
timas confidentes.

Esse papel não é novo na 
carreira de Susana Vieira, 
que já o havia interpretado, 
em 2016 e 2017, com adap-
tação e direção do mesmo 
Falabella. Nessa reestreia, e 
agora sob a batuta do dire-
tor Tadeu Aguiar, o espetá-
culo comemora os 60 anos 
de carreira da atriz e, ainda, 
a reabertura do Teatro XP 
Investimentos, no Jockey 
Clube, na Gávea. Shirley fa-
rá turnê nacional, começan-

do por Vitória, Belo Hori-
zonte e Campinas.

No teatro, o maior suces-
so de Susana Vieira foi na 
peça A Partilha, do mesmo 
Miguel Falabella. A mon-
tagem, que ainda contava 
com Arlete Salles e Natália 
do Vale, ficou seis anos em 
cartaz com grande sucesso 
e foi apresentada em quase 
20 países.

Atuou, também, em Ro-
meu e Julieta, de William 
Shakespeare; As tias, de Doc 
Comparato; A dama do cer-
rado, de Mauro Rasi; A vida 
passa, de Miguel Falabella; e 
em Água Viva, dirigida por 
Maria Pia Scognamiglio, 
baseado no livro de Clarice 
Lispector, um monólogo 
elogiado pela crítica espe-
cializada, e que rodou o país 
lotando teatros. Em 2006, 
estreou a peça A Namora-
dinha do Brasil, em Petrópo-
lis, ao lado da atriz Bárbara 
Borges. Quatro anos após, 
interpretou Maria, na Paixão 
de Cristo, no maior teatro ao 
ar livre em Nova Jerusalém, 
em Pernambuco.

Em 2012, Susana Viei-
ra voltou aos palcos com a 
comemoração dos 20 anos 
de A Partilha, com o elenco 
original e direção de Miguel 
Falabella. Em 2015, ela es-

teve em cartaz com a peça 
Barbaridade, ao lado de Os-
mar Prado, Edwin Luisi e 
Marcos Oliveira.

Susana Vieira também é 
professora de teatro, dan-
do aulas e participando de 
workshops em outros paí-
ses, como Angola, onde ela 
lecionou no curso Actores é 
Horizonte Njinga Mbande, 
além de bailarina clássica.

O pai de Susana, Marius 
Gonçalves, era militar e foi 
representante na embaixada 
do Brasil, em Buenos Aires; 
a mãe, Maria da Conceição 
Vieira Gonçalves, trabalhava 
no consulado. Como acon-
tece com famílias de diplo-
matas, Susana viveu em vá-
rios países, tendo aprendido 
vários idiomas. Sua primeira 
infância foi entre Montevi-
déu, Buenos Aires e Lon-
dres. No Uruguai, estudou 
na tradicional Escuela Baron 
de Rio Branco, em 1954.

Foi em Buenos Aires que 
ela estudou balé, apresen-
tando-se várias vezes no 
tradicional Teatro Colón. 
E foi por causa da dança 
que, já no Brasil, apareceu 
num programa da TV Tu-
pi, de São Paulo, em 1960. 
Ganhando cachê e sendo 
contratada, começou a par-
ticipar de vários programas 

como TV de Vanguarda e 
TV de Comédia.

Sua carreira na televisão 
é coroada de grandes suces-
sos, e na TV Globo perten-
ce ao elenco fixo da emisso-
ra já há 50 anos. A Regra do 
Jogo, Babilônia, Chapa Quente, 
A Próxima atração, Guerra dos 
Sexos, Andando nas nuvens, Se-
nhora do destino, Éramos seis e 
Duas Caras são algumas das 
novelas nas quais atuou.

Mulher guerreira, Susana 
Vieira, que se trata de uma 
leucemia, sofreu depressão 
nesse período afastada do 
seu ofício e de pessoas pró-
ximas. “Fiquei muito triste, 
como todo mundo. Entrei 
na tristeza, na solidão. Sem 
família, sem beijo, sem abra-
ço, sem sexo, sem trabalho, 
sem nenhuma perspectiva 
pela frente, sem vacina...”, 
declarou recentemente no 
programa Altas Horas.

Vencendo a doença e de 
volta ao trabalho, Susana 
Vieira brilha como Shirley 
Valentim, levando ao pú-
blico histórias do cotidiano 
da sua personagem, com 
talento usual e exuberância 
de mais uma primorosa in-
terpretação.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 

Universidade Santa Úrsula.

Por Thomás Tosta 
de Sá

“A educação é 
a arma mais 
p o d e r o s a 

que você pode usar para 
mudar o mundo.” Nelson 
Mandela.

“Educação vem do ber-
ço”. Os ditados populares 
consagram a sabedoria po-
pular e poderiam ser mais 
utilizados na gestão da coisa 
pública.

Há décadas fala-se que o 
grande problema no Brasil 
é a educação. Os índices 
apresentados em todas as 
pesquisas de organismos 
internacionais mostram que 
nosso ensino é sofrível. Se-
rá que estamos no caminho 
certo ou deveríamos buscar 
outra via?

Einstein costumava dizer 

que “insanidade é apresen-
tar a mesma solução para 
um problema e esperar re-
sultados diferentes”.

Recentemente, Jorge 
Paulo Leman, o empresário 
mais rico e bem-sucedido 
do Brasil, dizia em uma en-
trevista ao jornal O Globo: 
“A possibilidade de um país 
competir no mundo mo-
derno de hoje depende da 
educação que dá as suas 
crianças.”

As crianças criadas nas 
favelas não têm berço e 
não são educadas até os 
6-8 anos, pois as favelas, 
hoje comunidades, não 
têm espaço para creches e 
escolas de tempo integral 
que permitam suas mães 
trabalharem, como ocor-
reu na Coreia do Sul de-
pois da guerra, que criou 
o regime escolar de tempo 

integral (7h30-17h) para 
permitir que mães viúvas 
trabalhassem.

O Brasil da década de 50 
era muito mais desenvolvi-
do que a Coreia. E hoje?

A China, numa outra es-
cala, também trouxe para a 
economia urbana centenas 
de milhões de habitantes 
rurais, oferecendo educa-
ção, aumentando a capaci-
tação no trabalho, melho-
rando sua remuneração, 
criando uma infraestrutura 
habitacional e de mobilida-
de urbana de qualidade, que 
fez surgir uma nova classe 
consumidora.

Recordo-me que, quando 
há 26 anos participei como 
presidente da Comissão de 
Valores Imobiliários (CVM) 
do Congresso da Iosco, em 
Paris, numa reunião com 
banqueiros franceses, eles 

apostavam mais no Brasil 
como próxima potência 
mundial do que na China.

A fantástica revolução da 
educação levou esses dois 
países asiáticos a se posicio-
narem como duas grandes 
economias mundiais.

Vivemos tempos de mu-
danças e devemos ousar 
atacando o problema da 
educação em conjunto com 
o problema da habitação. 
Educação/Habitação de-
veria ser o binômio para o 
novo ciclo de desenvolvi-
mento nacional.

Precisamos urbanizar as 
favelas, reduzindo sua den-
sidade demográfica, abrir 
espaço para creches e esco-
las de tempo integral, ofere-
cendo serviços públicos de 
saneamento, água, limpeza, 
segurança, lazer, cultura e 
centros de empreendedo-
rismo para os que ficam nas 
favelas. Para os que saem, 
poderemos criar uma nova 
fronteira imobiliária, com 
novos bairros para mora-
dores de baixa renda, com 
toda a infraestrutura urba-
nística, social e ambiental. 
É fundamental que se dê 
titulação de suas casas aos 
moradores das favelas.

É necessária a mobilida-
de urbana de transportes de 
qualidade, sejam ferroviá-
rios, metroviários e até mes-
mo náuticos, permitindo 
que as pessoas que moram 

longe dos grandes centros 
cheguem ao local de traba-
lho sem consumir horas no 
trânsito de ida e volta.

O mercado de capitais, 
o BNDES, arquitetos, en-
genheiros, urbanistas, psi-
cólogos, ambientalistas e 
outros setores da socieda-
de podem se reunir para 
oferecer ao Brasil essa no-
va solução para a educa-
ção. É isso que o Codemec 
– Comitê para o Desen-
volvimento do Mercado 
de Capitais se propõe a 
debater em sua agenda, na 
saída da pandemia, indi-
cando os instrumentos do 
mercado de capitais para a 
realização dos projetos.

Thomás Tosta de Sá é presidente 

Executivo do Codemec e ex-presidente 

da CVM e diretor da Sociedade 

Nacional de Agricultura (SNA).
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banqueiros 
franceses 

apostavam no 
Brasil como 

próxima potência
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com talento  

usual da atriz
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Educação/Habitação e a nova fronteira imobiliária

Susana Vieira é Shirley Valentim
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Onde estão os otorrinos?

Um dos maiores problemas do sistema municipal de 
saúde do RJ é a falta de otorrinos. Apenas um hospital 

da rede tem o profissional, na emergência ou para consulta. 
Problema que precisa ser resolvido com urgência.

C6 Bank lança  
cartão da diversidade

Sem fazer barulho, o banco acaba de lançar o cartão 
Rainbow. Com o objetivo de promover uma cultura in-
clusiva, um em cada cinco cartões de crédito emitidos na 
semana passada trazia a pluralidade. Bravo!

Discotecas lotadas  
em Portugal

Na última fase do levantamento das restrições, como 
dizem os portugueses, Portugal liberou as casas noturnas. O 
que se viu foi preocupante: filas enormes de até duas horas, 
com aglomeração, e máscara nem pensar. Como diz um 
amigo brasileiro que mora em Lisboa, “somos muito pareci-
dos”.

Coronovac em Portugal

Brasileiros e portugueses que foram vacinados com 
a Coronavac não estão conseguindo registrar a vacina 
no sistema português e não conseguem tomar a terceira 
dose, já que ninguém sabe como proceder. Autoridades 
portuguesas, que tal buscar uma solução?

Música no Museu  
retorna ao presencial

Em homenagem ao Dia da Criança, Música no Museu 
realiza o evento “Roda da Criança”, dia 9 de outubro, às 
11 horas, no Parque das Ruínas.

De volta às origens

Guilherme Salgueiro Borges está novamente ocupando 
o cargo de concierge no Sheraton Rio.

Árvore da vida

O Vale do Café Convention Bureau inaugura dia 9, em 
Mendes (RJ), o painel artístico Árvore da Vida. Uma ação 
coordenada por Jane Sampaio.

Pensamento da semana

“Vida, carregada de simbolismo, presente no incon-
sciente, porta-voz do pensamento genuíno da revolta, 
simples, mas complexa por seu pragmatismo. Vertente 
de um silêncio oculto, mas carregado de canções per-
sistentes, justas e sem nexo. Força de uma luta híbrida 
mas veloz e remota. Quero viver e saber aproveitar os 
reflexos positivos de um fazer sem ofuscar a sensação 
de buscar.”

Silêncio necessário – Segundo ano da pandemia, de Bayard Do 
Coutto Boiteux, 3 de outubro de 2021

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

COOTRAB – COOPERATIVA CENTRAL DE TRABALHO LTDA
CNPJ Nº 08.623.284/0001-84 / NIRE nº 334.4.0004779-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Conselho de Administração da COOTRAB – COOPERATIVA CENTRAL
DE TRABALHO LTDA no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
convoca os suas Cooperativas filiadas a reunirem-se em Assembléia Ge-
ral Extraordinária a ser realizada em 25 de outubro de 2021 em sua sede
social, à Rua Adolfo Bravo, nº 210 – Bacaxá, na forma do disposto no
art.46 da Lei n.º 5764/71, com 1ª convocação às 10:00h, com quórum
mínimo de instalação de 2/3 do número de filiadas; com 2ª convocação às
11:00h com quórum mínimo de instalação de metade mais um do número de
filiadas; com 3ª e última convocação às12:00h, com a presença de qual-
quer número de delegados presentes, para analisarem e deliberarem so-
bre a seguinte ordem do dia: 1. Mudança de Endereço. 2. Destituição de
membro do Conselho Fiscal. 3. Eleição do Conselho de Administração
2021-2025. 4. Incorporação de Filiada. Saquarema, 07 de outubro de 2021.

Andréa Sena Sassone Perrone
Presidente

EMPRESA DE TRANSMISSÃO DO ALTO URUGUAI S.A.
CNPJ/MF 05.063.249/0001-60 - NIRE 33.3.0028722-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da Empresa de Transmissão do 
Alto Uruguai S.A. (“ETAU” ou “Companhia”) para se reunirem em assembleia 
geral extraordinária a ser realizada em 18 de outubro de 2021, às 11:00h, 
na sede da Companhia, localizada na Praça Quinze de Novembro, 20, 6º 
andar, Sala 602 (parte), Centro, no Rio de Janeiro – RJ, para deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: Contratação de serviço de operação e manutenção 
(“O&M”). Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2021. Erik da Costa Breyer - 
Presidente do Conselho de Administração; Marco Antônio Resende Fa-
ria - Diretor Geral e Financeiro; Marcelo Dias Loichate - Diretor Técnico.

Programa pode gerar até  
R$ 48 bilhões em crédito a MEIs
O Plenário da Câ-

mara dos Depu-
tados aprovou 

nesta quinta-feira a Medida 
Provisória 1057/21, que re-
edita programa de crédito 
pelo qual os bancos fazem 
empréstimos sob seu risco 
em troca de créditos presu-
midos a serem usados para 
diminuir tributos. O texto 
seguirá agora para o Sena-
do.

Foi aprovado o parecer 
do relator, deputado Hugo 
Motta (Republicanos-PB), 
que fez alterações na versão 
do Executivo. “O programa 
deve gerar até R$ 48 bilhões 
em crédito, não há dúvi-
da de que será importante 
passo na retomada da eco-
nomia”, disse. Houve acor-
do entre todas as bancadas 
partidárias.

Conforme a MP, o Pro-
grama de Estímulo ao Cré-
dito (PEC) será direcionado 
a microempreendedores 
individuais (MEI), a micro 
e pequenas empresas e a 
produtores rurais com fatu-
ramento até R$ 4,8 milhões. 
A iniciativa aprovada pelos 
deputados é semelhante ao 
programa criado pela MP 
992/20, que não chegou a 
virar lei e tentava estimular 
empréstimos para empresas 
com até R$ 300 milhões de 

receita bruta.
Dessa vez, a PEC pre-

tende estimular os bancos a 
emprestarem, até 31 de de-
zembro de 2021, para micro 
e pequenos empresários. O 
faturamento será medido 
pelas informações repassa-
das à Receita Federal refe-
rentes ao ano-calendário de 
2020.

O Conselho Monetário 
Nacional (CMN) regula-
mentou o tema, determi-
nando prazo mínimo de 
pagamento da dívida em 24 
meses, proibindo o enqua-
dramento no PEC de ope-
rações contratadas no âm-
bito do Programa Nacional 
de Apoio às Microempresas 
e Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe) e do Pro-
grama de Garantia aos Se-
tores Críticos (PGSC).

A MP especifica ainda 
que os empréstimos feitos 
pelos bancos não contarão 
com qualquer garantia da 
União ou entidade pública, 
deverão ser feitas com re-
cursos captados pelos pró-
prios bancos e não poderão 
receber recursos públicos, 
ainda que sob a forma de 
equalização da taxa de juros 
(pagamento da diferença 
entre os juros de mercado 
e os juros pagos pelo toma-
dor).

Crédito presumido

Como incentivo para o 
empréstimo, as instituições 
participantes do programa, 
exceto cooperativas de cré-
dito e administradoras de 
consórcio, poderão gerar 
crédito presumido até 31 de 
dezembro de 2016.

Esse crédito será equi-
valente ao menor de dois 
valores: o saldo contábil 
dos empréstimos feitos 
por meio da MP 992/20 
ou o saldo de créditos por 
diferenças temporárias 
apurados com as regras da 
1057/21.

As diferenças tempo-
rárias são geradas em ra-
zão de as empresas reco-
nhecerem contabilmente 
perdas ou despesas antes 
de poderem descontá-las 
segundo as regras fiscais, 
procedimento que dimi-
nui a base de cálculo dos 
tributos a pagar – no ca-
so, Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica (IRPJ) e 
Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido (CSLL).

O potencial desse meca-
nismo de gerar créditos an-
tecipadamente é da ordem 
de R$ 48 bilhões, na avalia-
ção do governo. Os crédi-
tos presumidos calculados 
devem se limitar ao total 

emprestado. Entretanto, 
ficam de fora as provisões 
para créditos de liquidação 
duvidosa e para ações fis-
cais e previdenciárias.

Regras de apuração

Segundo a Agência Câ-
mara de Notícias, os cré-
ditos serão apurados a ca-
da ano a partir de 2022, 
contanto que a instituição 
tenha prejuízo fiscal no 
ano-calendário anterior e 
créditos de diferença tem-
porária também oriundos 
de registros do ano ante-
rior. No caso de falência ou 
liquidação extrajudicial da 
instituição financeira, o cré-
dito presumido será igual ao 
total de créditos de diferen-
ças temporárias existente na 
data do fato.

Após as apurações, o cré-
dito presumido calculado 
será ressarcido pela Receita 
em dinheiro ou em títulos 
da dívida pública, a crité-
rio do ministro da Econo-
mia e depois da dedução de 
débitos tributários ou não 
tributários junto à Fazenda 
Nacional. Se o ressarcimen-
to for obtido com falsidade 
nos dados contábeis, além 
de devolverem os valores 
os bancos serão multados 
em 30% desse montante.

Estimativa mensal da safra entra no 6º mês de queda
A estimativa de setem-

bro para a safra brasileira 
de cereais, leguminosas e 
oleaginosas este ano deve 
alcançar 250,9 milhões de 
toneladas. É o que apontam 
os dados do Levantamento 
Sistemático da Produção 
Agrícola (LSPA), divulgado 
nesta quinta-feira pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). Se-
gundo o levantamento, é o 
sexto mês seguido de queda 
na estimativa mensal, com 
o resultado ficando 1,3% 
abaixo do que a produção 
de 2020, que atingiu o re-
corde de 254,1 milhões de 
toneladas.

De acordo com o geren-
te da pesquisa, Carlos Bar-
radas, a queda na produção 
de grãos ocorreu devido à 
falta de chuvas, que preju-
dicou as lavouras do milho 
e da soja, principalmente. 
“O país vive uma crise hí-
drica. A quantidade de chu-
va está muito abaixo do que 
normalmente é esperado. A 

soja, por ter sido plantada 
e colhida com atraso, dimi-
nuiu a janela de plantio da 
segunda safra do milho, que 
vem logo depois da colhei-
ta dela. Por isso ficou mais 
dependente de boas condi-
ções climáticas e, como as 
chuvas não vieram, houve 
redução na produção dessa 
safra”, explicou Barradas.

Outro problema aponta-
do pelo pesquisador foi o 
inverno rigoroso que levou 
à ocorrência de geadas na 
Região Sul e o clima mais 
frio em São Paulo, Minas 
Gerais e Mato Grosso do 
Sul. O milho deve totalizar 
86,3 milhões de toneladas, 
uma redução de 16,4% em 
relação à produção do ano 
passado.

Segunda safra

A estimativa para a se-
gunda safra, que representa 
70,2% da produção total do 
milho, é de queda de 21%. 
Na comparação com a es-

timativa de agosto, o declí-
nio é de 2%, com quedas de 
3,5% em Goiás; de 6,7% no 
Paraná; de 10,1% em Minas 
Gerais, e São Paulo deve 
produzir 24,1% menos mi-
lho do que no ano passado.

A estimativa de produ-
ção da soja segue em cres-
cimento, com previsão pa-
ra uma colheita recorde de 
134,0 milhões de tonela-
das. O aumento é de 0,2% 
frente à previsão anterior 
e de 10,3% na comparação 
com a produção do ano 
passado.

O resultado positivo foi 
impulsionado pela recupe-
ração no Rio Grande do 
Sul, que apresentou cresci-
mento de 80,8% em relação 
ao ano anterior, quando as 
lavouras do estado foram 
muito prejudicadas pela es-
tiagem. Tiveram aumento 
na estimativa de setembro 
para a produção de soja, 
na comparação com agos-
to, Mato Grosso (0,9%) e o 
Rio Grande do Sul (0,1%).

Os três principais grãos 
produzidos no país são o 
milho, o arroz e a soja, que 
representam 92,4% da esti-
mativa da produção e res-
pondem por 87,7% da área 
a ser colhida.

O café é afetado pela 
bianualidade negativa e a 
produção deve chegar a 2,9 
milhões de toneladas, sendo 
935 mil toneladas de café 
canefhora e 1,9 milhão de 
toneladas de café arábica. A 
queda é de 3,1% em relação 
à estimativa de agosto e de 
31,8% em relação à safra re-
corde de 2020.

A produção do trigo tem 
previsão de crescimento 
no total colhido na com-
paração com o ano passa-
do, mesmo com a queda 
de 0,6% em relação à esti-
mativa de agosto. Segundo 
Barradas, a produção da 
commodity foi beneficiada 
pelo clima e deve chegar à 
produção de 8,1 milhões 
de toneladas, aumento de 
31,0% frente a 2020.
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Fim do ICMS na conta de 
luz do produtor rural

Por iniciativa dos deputados André Ceciliano (PT), 
Márcio Pacheco (PSC) e Jair Bittencourt (PP), tramita 

na Alerj projeto de lei que isenta os produtores rurais do 
estado da cobrança de ICMS sobre o consumo de energia 
elétrica. Dependendo do consumo, a alíquota do tributo 
pode chegar a 27% do valor da conta de luz. A isenção 
beneficiará quem consome até 1.000 quilowatts/hora, be-
neficiando os pequenos e médios produtores.

Ceasa fica onde está
O deputado Val Ceasa 

(Patriotas) disse, em pro-
nunciamento no plenário 
da Alerj, que considera 
impossível a retirada do 
Ceasa do bairro de Irajá, 
com ida para a Baixada 
Fluminense, como estão 
propagando alguns pré-
-candidatos a cargos ele-
tivos na Baixada e em 
Niterói. Segundo ele, o 
Ceasa tem a garantia legal 
de permanecer onde está. 
Val destacou que esse tam-
bém é o compromisso assumido pelo governador Cláudio 
Castro.

Mais segurança para táxi-aéreo
Depois que bandidos armados tentaram obrigar um pi-

loto de helicóptero a pousa no presídio para resgatar um 
preso, o deputado Delegado Carlos Augusto (PSD) resol-
veu apresentar projeto de lei na Alerj que tornou obriga-
tório o uso de detectores de metal nos locais de embarque 
em aeronaves de táxi-aéreo em todo o Estado do Rio de 
Janeiro.

Vereador quer separar 
Jacarepaguá da Barra

A Câmara Municipal 
do Rio voltou a discutir a 
redivisão das regiões da ci-
dade. O assunto já esteve 
em discussão em legisla-
turas anteriores, mas nada 
foi alterado. Agora, a pro-
posta do vereador Dr. Gil-
berto (PTC) é reunir todos 
os bairros de Jacarepaguá 
sob a denominação de Zo-
na Sudoeste, fazendo uma 
divisão clara entre esses 
bairros e a Barra da Tijuca, que continuaria na Zona Oeste, 
e, segundo o vereador, concentra os maiores investimentos 
do poder público.

Gigantismo da Zona Oeste 
em discussão

Em 2019, o vereador Zito (REP) tentou transformar 
Bangu, Campo Grande, Santa Cruz e bairros vizinhos na 
Zona Leste, também separando a região da Zona Oeste. O 
fato é que a Zona Oeste reúne hoje 21 bairros e ocupa dois 
terços do território da cidade do Rio. A exceção dos bairros 
da Barra e Recreio, a região é a mais carente da cidade, com 
graves problemas de transporte e saneamento.

Domus Administração de Bens S.A. - CNPJ/MF em constituição - Ata de Assembleia Geral de Constituição Realizada em 13/06/2018 - Data, 
Hora e Local: Realizada no dia 13/06/2018, às 9h, na sede social da Domus Administração de Bens S.A. (“Companhia”), situada na Rua Dom 
Luis Felipe de Orleans, nº 1131, sala 3, Vila Maria Baixa, São Paulo/SP, CEP 02118-001. Presença: Presentes todos os acionistas fundadores e 
subscritores do capital social da Companhia, a saber: (a) Uictorium Negócios e Participações Eireli, empresa individual de responsabilidade 
limitada, CNPJ/MF nº 20.556.237/0001-60, JUCESP sob o NIRE 35.6.00665.54-1, com sede na Rua Doutor Guilherme Bannitz, nº 126, 8° andar, 
Conjunto 81, Caixa Postal 9271, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.532-060, neste ato representada por seu titular José Emiliano de Oliveira Ju-
nior, RG n° 35.608.023-7, CPF/MF nº 310.787.705-06, com endereço na Alameda Joaquim Eugênio de Lima n° 957, 15° andar, apartamento 151, 
Jardim Paulista, CEP 01403-003; e (b) Profectus Negócios e Participações Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada, CNPJ/MF 
n° 20.354.838/0001-90, JUCESP sob o NIRE 35.6.0062566-3, com sede Rua Praia dos Estaleiros, n° 70, Jaraguá, São Paulo/SP, CEP 05.180-000, 
neste ato representada por seu titular Alexandre do Nascimento Melo, RG nº 18.628.191-2 SSP/SP, CPF/MF nº 143.031.238-62, com endereço na 
Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, n° 2820, apartamento 55, Torre 1, Jardim Iris, São Paulo/SP, CEP 05.145-100. Mesa: Sr. José Emiliano 
de Oliveira Junior - Presidente e Sr. Alexandre do Nascimento Melo - Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre a constituição da Sociedade 
Anônima de Capital Fechado denominada Domus Administração de Bens S.A. Deliberações: Estando presentes a totalidade dos subscritores 
do capital social, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia Geral de Constituição da Sociedade Anônima Domus Administração de Bens 
S.A., na forma do projeto de Estatuto Social que se achava sobre a mesa. Passou-se, então, à leitura e discussão do projeto de Estatuto Social, 
o qual, aprovado por unanimidade dos presentes, foi anexado, em sua íntegra, à Ata desta Assembleia como seu Anexo B. Prosseguindo, o 
Presidente informou aos presentes que o capital social da Companhia será de R$ 100.000,00, dividido em 100.000 ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 1,00, totalmente subscrito e destinado ao capital social da Companhia, sendo 10.000 ações 
integralizadas neste ato em moeda corrente nacional e 90.000 ações a serem integralizadas em até 60 meses contados desta ata. Informou, 
ainda, o Sr. Presidente, que, de acordo com os Boletins de Subscrição (Anexos AI e AII), as ações foram subscritas e serão integralizadas da 
seguinte forma, representando a atual posição do capital social: (a) o acionista Uictorium Negócios e Participações Eireli subscreve, neste 
ato, 99.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no valor de R$ 1,00 por cada ação, totalmente destinado ao capital social da 
Companhia, totalizando R$ 99.000,0, sendo R$ 9.900,00 integralizados neste ato em moeda corrente nacional, restando o saldo de R$ 89.100,00 
a ser integralizado em até 60 meses contados da presente data; e (b) o acionista Profectus Negócios e Participações Eireli subscreve, neste 
ato, 1.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, representativas do capital social, no valor de R$ 1,00 por cada ação, totalmente 
destinado ao capital social da Companhia, totalizando R$ 1.000,00, sendo R$ 100,00 integralizados neste ato em moeda corrente nacional, 
restando o saldo de R$ 900,00 a ser integralizado em até 60 meses contados da presente data. Atendidos os requisitos preliminares exigidos 
nos termos do artigo 80 da Lei nº 6.404/76, inclusive o depósito de 10% do capital social, no valor de R$ 10.000,00 no Banco do Brasil S.A., o 
Sr. Presidente declarou constituída a Companhia de pleno direito. Passou-se, a seguir, nos termos do Estatuto Social aprovado, à eleição dos 
membros da Diretoria da Companhia, tendo sido eleitos pelos acionistas, por unanimidade, com mandato de 3 anos, permitida a reeleição: (a) 
Sr. José Emiliano de Oliveira Junior, já devidamente qualificado, para o cargo de Diretor Presidente, e Sr. Alexandre do Nascimento Melo, de 
igual forma, já devidamente qualificado, para o cargo de Diretor Vice Presidente, os quais tomam posse através da assinatura dos termos de 
posse anexos à presente Ata (Anexos CI e CII). Os Diretores aceitaram os cargos para os quais foram eleitos e declararam, expressamente, cada 
um por si, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, por não se 
encontrarem sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da con-
corrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente passou a deliberar 
sobre a remuneração dos administradores da Companhia, tendo os acionistas decidido, à unanimidade, que a remuneração mensal da Diretoria 
será de R$ 3.000,00, para cada Diretor. O Sr. Presidente, por fim, esclareceu que os Diretores ficariam incumbidos de ultimar as formalidades 
remanescentes para registro da constituição da Companhia perante os órgãos competentes. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, 
o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela pretendesse fazer uso e, não ocorrendo manifestação de nenhum presente, declarou encerrados 
os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os 
presentes assinada. São Paulo/SP, 13/06/2018. Mesa: José Emiliano de Oliveira Junior - Presidente, Alexandre do Nascimento Melo - Secretário. 
Acionistas: Uictorium Negócios e Participações Eireli - José Emiliano de Oliveira Junior, Profectus Negócios e Participações Eireli - Alexandre 
do Nascimento Melo. Membros eleitos da Diretoria: José Emiliano de Oliveira Junior - Diretor-Presidente, Alexandre do Nascimento Melo - Di-
retor Vice-Presidente. Advogado responsável: Michel Pereira da Silva - OAB/SP 295.435. JUCESP/NIRE nº 3530051898-5 em 19/07/2018. Flávia 
R. Britto Gonçalves- Secretária Geral.

  Val Ceasa

  Dr. Gilberto

Brasil é 5º maior produtor 
de lixo eletrônico
Fones de ouvido, pi-

lhas, celulares, ele-
trodomésticos. To-

dos esses utensílios, quando 
deixam de funcionar e não 
são mais aproveitados, vi-
ram lixo eletrônico. O Bra-
sil é o quinto maior gera-
dor desse lixo no mundo. 
Mesmo assim, muita gente 
ainda não sabe o que é esse 
tipo de resíduo e como ele 
deve ser descartado para 
evitar danos ao meio am-
biente e à saúde humana.

As informações são da 
pesquisa Resíduos eletrôni-
cos no Brasil – 2021, divul-
gada nesta quinta-feira pela 
Green Eletron, gestora sem 
fins lucrativos de logística 
reversa de eletroeletrônicos 
e pilhas. O estudo foi con-
duzido pela Radar Pesqui-
sas.

A maior parte dos brasi-
leiros (87%) já ouviu falar 
em lixo eletrônico, mas um 
terço (33%) acredita que es-
se lixo está relacionado ao 
meio digital, como spam, 
e-mails, fotos ou arquivos. 
Para outros 42% dos bra-
sileiros lixo eletrônico são 
aparelhos eletrônicos e ele-

trodomésticos quebrados e 
3% acreditam que são todos 
os aparelhos que já viraram 
lixo, ou seja, apenas os que 
foram descartados, inclusi-
ve aqueles que acabam in-
corretamente em aterros ou 
na natureza.

A pesquisa também es-
pecificou alguns produtos 
para saber se as pessoas 
os reconheciam como lixo 
eletrônico. Mais de 90% 
acreditam que celulares, 
smartphones, tablets, no-
tebooks, pilhas e baterias 
são lixo eletrônico e estão 
corretos.

Houve, no entanto, mui-
tas respostas erradas: 51% 
não acham que lâmpadas 
comuns, incandescentes e 
fluorescentes são lixo ele-
trônico; 34% acreditam que 
lanternas não são lixo ele-
trônico; e 37% acreditam 
que balanças não são lixo 
eletrônico. Na verdade, to-
dos esses objetos são lixo 
eletrônico.

O conceito de Resíduo 
de Equipamentos Elétricos 
e Eletrônicos (REEE) é to-
do produto elétrico ou ele-
trônico que descartado por 

não ter mais utilidade. In-
clui grandes equipamentos 
como geladeiras, freezers, 
máquinas de lavar; peque-
nos equipamentos como 
torradeiras, batedeiras, aspi-
radores de pó, ventiladores; 
equipamentos de informá-
tica como computadores e 
celulares; e pilhas e baterias.

Descarte

O descarte incorreto de 
lixo eletrônico é conside-
rado um problema, pois 
os componentes químicos 
podem ser prejudiciais ao 
meio ambiente e à saúde 
humana.

Anualmente, mais de 53 
milhões de toneladas de 
equipamentos eletroeletrô-
nicos e pilhas são descar-
tadas em todo o mundo, 
segundo o The Global E-
-waste Monitor 2020. Na 
outra ponta, o número de 
dispositivos, no mundo, 
cresce cerca de 4% por 
ano. Apenas o Brasil des-
cartou, em 2019, mais de 
2 milhões de toneladas de 
resíduos eletrônicos, sendo 
que menos de 3% foram re-

ciclados, de acordo com o 
relatório desenvolvido pela 
Universidade das Nações 
Unidas.

A pesquisa mostrou que, 
no Brasil, 16% descartam 
com certa frequência algum 
eletroeletrônico no lixo co-
mum. Esse tipo de descarte 
não permite a reciclagem 
das matérias-primas presen-
tes nos aparelhos. Um ter-
ço dos entrevistados (33%) 
nunca ouviu falar em pon-
tos ou locais de descarte 
correto para lixo eletrônico.

A maioria (87%) disse 
guardar algum tipo de ele-
troeletrônico sem utilidade 
em casa. Mais de 30% fica 
com eles por mais de um 
ano.

Ao todo, foram entrevis-
tadas para o estudo 2.075 
pessoas de 18 a 65 anos, en-
tre os dias 14 e 24 de maio 
de 2021. A pesquisa foi feita 
no Distrito Federal e em 13 
estados: São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Es-
pírito Santo, Bahia, Ceará, 
Pernambuco, Rio Grande 
do Sul, Paraná, Santa Ca-
tarina, Pará, Goiás e Mato 
Grosso do Sul.

Com operações 
em seis países e 
presença em três 

continentes, o Seven Tech 
Group, que fornece con-
sultoria e plataforma de 
software para o setor finan-
ceiro, decidiu apostar no 
processamento de cartões. 
O grupo investiu cerca de 
R$ 10 milhões e fechou 
parceria com as brasileiras 
Kryptus e Ecoscard para 
lançar no mercado a Oni-
pro, especializada em so-
luções de processamento, 
emissão e suporte para ope-
rações de cartão de crédito, 
pré e pós-pagos, bandeira-
do e private label.

De acordo com Evandro 
Prieto, diretor de Tecnolo-
gia da Onipro, a combina-
ção do hardware de segu-
rança da Kryptus, o kNET, 
com as APIs e expertise da 
Ecoscard será o alicerce de 
segurança da empresa.

“Essa aquisição foi man-
datória para iniciarmos a 

operação”, explica Prieto. 
O executivo ressalta que a 
parceria do Grupo Seven 
com a Ecoscard é antiga. 
Já a escolha do hardware 
da Kryptus para garantir a 
segurança das operações se 
deve a três motivos, sendo 
o principal a relação custo-
-benefício e o suporte local 
que a empresa oferece.

“Além disso, o kNET é 
o único dispositivo HSM 
brasileiro certificado FIPS 
nível 3, o que nos permi-
te atender ao padrão glo-
bal Payment Card Industry 
(PCI) de verificação de se-
gurança, incluindo a con-
fidencialidade dos dados 
que trafegam em cartões de 
crédito”, aponta o executi-
vo. E, finalmente, a oferta 
de hardware multi-tenant da 
Kryptus, que pode ser uti-
lizado para as necessidades 
do banco digital do grupo, 
como operações com o Pix, 
chaves criptográficas e pa-
gamentos em geral.

“O kNET é o único equi-
pamento que possibilita re-
alizar essas diversas funções 
– tanto para a parte de car-
tões quanto para a parte de 
transações bancárias. A par-
te do Pix, exclusivamente, 
ainda não estamos usando, 
mas está em nossos pla-
nos”, explica o diretor. Prie-
to adianta, ainda, que apesar 
de terem entrado em opera-
ção recentemente, a Onipro 
já produziu um primeiro 
lote de 15 mil cartões para 
uma empresa em Fortaleza.

Segundo Victor Viana, 
especialista em tecnologia 
EMV na Ecoscard, a asso-
ciação entre duas empresas 
100% brasileiras traz inú-
meros benefícios para os 
clientes. “O principal é a 
possibilidade de se implan-
tar uma operação de forma 
rápida, segura e personali-
zada, com suporte de fácil 
acesso”, afirma.

Para a Kryptus, o merca-
do de meios de pagamentos 

estava carente de opções de 
equipamentos e soluções de 
criptografia robustas, que 
atendam critérios de seguran-
ça das bandeiras, além de for-
necer custo-benefício melhor 
para as empresas. “Com um 
desempenho acima da mé-
dia e uma segurança muito 
robusta, estamos avançando 
rapidamente no mercado fi-
nanceiro”, aponta Armando 
Santos, especialista em paga-
mentos da Kryptus.

O grupo, especializado 
em soluções de tecnologia 
financeira, tem sedes em 
São Paulo, Fortaleza e Lis-
boa. Há 15 anos no merca-
do, é autoridade em projetos 
de implementação em de al-
ta complexidade, incluindo 
plataformas mobile. O gru-
po é composto pelas empre-
sas OniPro(processamento 
de cartões), OniPay 
(meios de pagamentos), 
OniBank(Bancos digitais) e 
Seven Tech Solutions (Sof-
twarehouse).

Seven Tech Group cria Onipro e entra na área de cartões

As vendas nos shoppings devem ter aumento médio 
de 18% no Dia das Crianças, em relação a 2020, de 
acordo com a pesquisa de expectativas realizada 

pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). O 
levantamento, feito entre os dias 23 de setembro e 4 de outu-
bro, prevê que a data movimentará um montante de R$ 4,4 
bilhões no setor. As expectativas dos shoppings em relação ao 
volume de vendas registrado em 2019 ainda são de queda, da 
ordem de 13%. No entanto, observa-se um otimismo maior 
em relação às datas comemorativas anteriores. Para o Dia das 
Mães, a expectativa era de uma redução da ordem de 19% so-
bre a base de 2019; para o dos Namorados, a queda esperada 
era de 23%; e para o Dia dos Pais, de 15%.

O avanço da vacinação contra a Covid-19 e, consequen-
temente, a melhoria do quadro pandêmico, devem estimu-
lar um aumento de 25% no fluxo de pessoas nos centros 
comerciais. Como efeito, os lojistas também esperam uma 
alta de 6,4% no tíquete médio gasto em compras, saltando 
de R$ 188, em 2020, para R$ 200 este ano.
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Conversa com Investidor: Energisa (ENGI11)
Por Marco 
Saravalle, da  
Sara Invest

O Grupo Energisa 
é o maior grupo 
privado do setor 

elétrico brasileiro com capi-
tal nacional, controlando 
distribuidoras em 11 esta-
dos (MG, PB, RJ, SE, MT, 
MS, TO, SP, PR, RO e AC). 
A companhia atua com 
distribuição, transmissão, 
serviços para o setor elé-
trico (Energisa Soluções), 
serviços especializados de 
call center (Multi Energisa), 
comercialização de energia 
(Energisa Comercializa-
dora), soluções em ener-
gias renováveis (Alsol) e no 
mercado de contas digitais 
com a fintech Voltz.

Em conformidade com os 
resultados do segundo trimes-
tre de 2021, os últimos divul-
gados, as vendas de energia 
(mercado cativo + TUSD) 
cresceram 7,9% no 2T21, se 
comparado ao 2T20, atingin-
do 9.049,4 GWh. O Ebitda 
ajustado consolidado totalizou 
R$ 1.497,5 milhões no 2T21, 
acréscimo de 86,8% (R$ 695,7 
milhões) sobre 2T20. No acu-
mulado, atingiu R$ 2.922,0 
milhões, aumento de 68,8% 
(R$ 1.191,2 milhões). O lu-
cro líquido consolidado foi 
de R$ 749 milhões no 2T21, 
acréscimo de R$ 837 milhões 
em comparação ao mesmo 
período de 2020. Nos 6M21, o 
crescimento foi de 228,6% (R$ 
1.128,6 milhões), totalizando 
R$ 1.622,3 milhões.

Neste Conversa com Inves-
tidor, Deborah Coutinho Gil 
Nunes, gerente de Relações 
com Investidores da Energisa, 
conversou com Marco Sara-
valle da Sara Invest. Na res-
posta da penúltima pergunta, 
Deborah envolveu Thiago 
Peres de Oliveira, coordenador 
de Eficiência Energética da 
companhia. Os resultados do 
terceiro trimestre de 2021 da 
Energisa serão divulgados no 
dia 11 de novembro.

Como está a expecta-
tiva para a operação de 
novos ativos?

A Energisa tem como 
segmento principal a distri-
buição de energia elétrica, 

representando quase 95% da 
geração de caixa atual. Temos 
interesse em aumentar a di-
versificação dos negócios no 
segmento de energia elétrica, 
investindo mais em trans-
missão de energia elétrica e 
na geração de energia elétrica, 
seja por geração distribuída 
ou geração centralizada.

Algum leilão da Aneel 
pode ser de interesse da 
companhia no curto/mé-
dio prazo?

Estamos sempre atentos 
as oportunidades no setor 
elétrico, incluindo os leilões 
de transmissão e geração 
promovidos pela Aneel.

A Energisa está de cer-
ta forma posicionada pa-
ra o movimento de tran-
sição energética?

Com certeza. Com esta 
finalidade, temos investido 
em transmissão em várias 
regiões do país, como Goiás, 
Tocantins e Pará. Nas regiões 
do norte, onde temos nossas 
concessões de Rondônia e 
Acre, temos investimentos rel-
evantes previstos para 2021 de 
R$ 747,5 milhões e R$ 201,8 
milhões, respectivamente. Só 
neste ano iremos interligar 9 
sistemas isolados em Rondô-
nia, onde 3 sistemas já foram 
conectados em 2020, e mais 
um está previsto para 2023.

Com isso, mais de 63 mil 
clientes em Rondônia serão 
beneficiados com energia 
de qualidade. No Acre são 
5 conexões de sistemas iso-
lados, onde 2 já foram co-
nectados em 2020, 2 serão 
interligados em 2023 e 1 em 
2025, com 67 mil clientes 
atendidos. Esse trabalho irá 
possibilitar a desativação, 
até 2025, de 19 térmicas a 
diesel com 169 MW de ca-
pacidade e um corte de um 
corte de 502 mil toneladas 
de CO2 nas emissões.

Além disso, estamos 
crescendo em geração dis-
tribuída, com usinas solares, 
biodiesel e biogás, com apli-
cações de armazenamento, 
como microgrids, monito-
ramento e mobilidade elé-
trica, através da subsidiária 
Alsol, que em 2021 deverá 
fechar com 73 MWp insta-
lados e queremos continuar 

a crescer neste segmento 
nos próximos anos.

Quais são as principais 
iniciativas e como gerar 
valor com elas?

Estes projetos trazem 
benefícios relevantes socio-
ambientais como já mencio-
nado anteriormente, além 
de crescer nossa base de 
consumidores com redução 
das emissões de CO2.

Hoje em dia enxerga-
mos que o segmento de 
comercialização de ener-
gia tem ganhado bastan-
te força. Com preços de 
energia mais altos, oper-
ar por meio de contratos 
se tornou uma alterna-
tiva interessante. Como a 
companhia se posiciona 
diante desta necessidade 
do mercado?

A comercializadora do 
Grupo Energisa tem papel 
estratégico importante no 
crescimento do nosso port-
fólio de produtos energé-
ticos para os nossos clientes 
em todo território nacional. 
Em 2020, nós comercializa-
mos 5.481 GWh, um cresci-
mento de 17,3% em relação 
ao ano de 2019.

Como as revisões tar-
ifárias podem afetar o 
balanço e os resultados 
da companhia? Esse tipo 
de revisão pode benefici-
ar a companhia no curto 
prazo?

As revisões tarifárias têm 
a função contratual de re-
estabelecer as condições 
econômico-financeiras para 
as concessionárias de ener-
gia elétrica e seus consumi-
dores. Nossa visão é posi-
tiva sobre este processo.

 
Poderiam explicar como 

o Programa de Eficiência 
Energética (PEE) poderia 
beneficiar a companhia? 
Quais medidas vêm sendo 
tomadas nesse sentido, 
beneficiando pequenas 
empresas e o pequeno 
consumidor?

O PEE beneficia a dis-
tribuidora, pois ele trabalha 
com a substituição de equipa-
mentos obsoletos por equi-
pamentos mais econômicos, 

postergando investimentos 
da distribuidora na rede elé-
trica com essa economia. 
Vale ressaltar também a eco-
nomia em relação a geração 
de energia, pois o valor do 
kWh economizado pelo 
PEE é mais barato do que a 
geração do kWh.

Para beneficiar os clientes 
de pequeno consumo e cli-
entes considerados de baixa 
vulnerabilidade, a Energisa 
tem o Projeto Nossa Ener-
gia. Desde 2011, este projeto 
já beneficiou clientes com a 
substituição de mais de 66 
mil geladeiras antigas por 
geladeiras com Selo Procel; 
executou a substituição de 
3 milhões de lâmpadas in-
candescentes e fluorescentes 
compactas por lâmpadas de 
LED; realizou o cadastro de 
mais de 508 mil clientes na 
Tarifa Social, além de ter in-
stalado diversos equipamen-
tos de aquecimento de água e 
substituído chuveiros e venti-
ladores.

Para empresas, anual-
mente todas as distribuidoras 
realizam a Chamada Pública 
de Projetos. Nesta ocasião, 
são disponibilizados recur-
sos para a apresentação de 
projetos, que após avaliados 
e habilitados, são executados 
nos mais diversos usos fi-
nais, como a substituição de 
motores, equipamentos de 
ar-condicionado e lâmpadas, 
além da instalação de siste-
mas de geração de energia 
fotovoltaica.

Como a companhia tem 
enxergado o atual cenário 
de crise hídrica no Brasil? 
Como a Energisa pode ser 
beneficiada ou afetada por 
este movimento?

Estamos acompanhando 
atentamente o atual cenário do 
setor elétrico brasileiro. Con-
sideramos que as instituições 
do setor estão empenhadas em 
encontrar soluções necessárias 
para evitar uma situação crítica. 
Esperamos que esses esforços 
resultem em medidas eficazes 
para que possamos ter um 
cenário favorável que garanta 
o fornecimento de energia elé-
trica para todo o país.

Coordenação: Jorge Priori

JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL
DA COMARCA DE MARICÁ

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO, com
prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação de cobrança
proposta por CONDOMINIO MEGA RESIDENCE I em face de
LUIS FERNANDO DOS REIS e ANDREA PEREIRA GONÇALVES
DOS REIS (Processo nº 0013648-27.2015.8.19.0031): O Dr.
VITOR PORTO DOS SANTOS, Juiz de Direito, FAZ SABER aos
que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, especialmente a LUIS FERNANDO DOS REIS
e ANDREA PEREIRA GONÇALVES DOS REIS, de que no dia 25/
10/2021, às 12:00 horas, através do portal de leilões on-line
(www.rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro Público JONAS
RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da
avaliação de R$ 430.000,00; ou no dia 28/10/2021, no mesmo
horário e local, a quem mais der, a partir de 60% da avaliação,
o DIREITO À AQUISIÇÃO sobre a Casa 27, na Rua Antônio Vieira
Sobrinho, s/nº, Cond. Mega Residence I, Parque Eldorado,
Maricá – RJ. Cf. o 2º Ofício de Maricá, o imóvel encontra-se
matriculado sob o nº 67911, em nome de Luís Fernando dos
Reis e Andrea Pereira Gonçalves dos Reis, constando no R-8,
alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal –
CEF e no R-10 penhora oriunda do presente feito. Débitos de
IPTU: R$ 30.771,30, mais acréscimos legais (2014 a 2021 -
Inscrição: 15404). Débitos de Condomínio: R$ 78.705,76. Os
créditos que recaem sobre o imóvel, serão sub-rogados sobre
o preço da alienação, na forma do o § 1º, do artigo 908, do CPC
e o parágrafo único do artigo 130 do CTN. Ficam os
interessados intimados do leilão pelo presente edital, suprindo
a exigência contida no art. 889 do CPC. Caso ocorra a remição
ou qualquer ato por conta do devedor ou credor caberá o
pagamento de comissão no equivalente de 0,5% a 2,5% do
valor da avaliação por quem der causa. Arrematação,
adjudicação ou remição: à vista, ou no prazo de, até, 15 dias,
mediante sinal de 30%; mais 5% de comissão ao leiloeiro; e
custas de cartório de 1% até o máximo permitido. E, foi expedido
este edital. Outro, na íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e
nos autos acima. RJ, 20/08/2021. – Eu, Ana Paula Gonçalves
Bonitz. Mat. 01-28357- Chefe de Serventia, o fiz datilografar e
subscrevo. Dr. Vitor Porto dos Santos– Juiz de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO, com
prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação Indenizatória que
move MARCIO THELIO FERNANDES DA SILVA e TATHIANA
ENGELKE FERNANDES em face de SPE PORTO REAL SUITES
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (Processo nº
0018990-38.2013.8.19.0209): O Dr. MARIO CUNHA OLINTO
FILHO, Juiz de Direito, FAZ SABER aos que o presente Edital
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
especialmente a SPE PORTO REAL SUITES
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, através de seu
representante legal, de que no dia 25/10/2021, às 12:00 horas,
através do site (www.rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro Público
JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der
acima da avaliação de R$ 541.984,81; ou no dia 28/10/2021, no
mesmo horário e site, a quem mais der, a partir do preço mínimo
estabelecido em 50% do valor da avaliação, a Unidade nº 402,
do Prédio Palmeiras Suítes, do Bloco 3, fração 18.3, do
grupamento denominado Porto Real Resort Suítes, do
Condomínio Porto Real, na área C, situada no KM 454, da Estrada
BR 101, (Rio-Santos) antigo KM 64, em Nossa Senhora da
Conceição de Jacareí, no 2º Distrito do Município de
Mangaratiba. Cf. o Of. Único de Mangaratiba, o ref. imóvel, parte
de terreno alodial e parte de terreno de marinha, encontra-se
matriculado sob o nº 2109 e registrado em nome de Spe Porto
Real Suítes Empreendimentos Imobiliários Ltda, constando no
R-3 Penhora oriunda do presente. Consta na certidão a seguinte
anotação: O imóvel objeto da matrícula supra encontra-se
gravado com hipoteca, conforme R.02, da matrícula nº 20529.
Débitos de IPTU: R$ 10.857,38, mais acréscimos legais (2013,
2014 e de 2016 a 2021 - Inscrição: 10222901). Débitos
condominiais: R$ 123.151,11. Os créditos que recaem sobre o
imóvel, serão sub-rogados sobre o preço da alienação, na forma
do o § 1º, do artigo 908, do CPC e o parágrafo único do artigo 130
do CTN. Ficam os interessados intimados do leilão pelo
presente edital, suprindo a exigência contida no art. 889 do CPC.
Arrematação, adjudicação ou remição: à vista, mais 5% de
comissão ao leiloeiro; e custas de cartório de 1% até o máximo
permitido. E, foi expedido este edital. Outro, na íntegra, está
afixado no Átrio do Fórum e nos autos acima. RJ, 01/09/2021. –
Eu, Fernanda Celia Abreu Oliveira, Mat. 01-20111 - Chefe de
Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Mario Cunha Olinto
Filho – Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
12ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA 115 SALAS 226,228,230 - B CASTELO
Tel.: (21) 3133-2965 - E-mail: cap12vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE
COBRANÇA MOVIDA POR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NAVEGA-
ÇÃO ALIANÇA em face de THEREZINHA LOPES DE CARVALHO
e MÁRIO CÉSAR FONTES DE VASCONCELOS - PROCESSO
Nº 0072898-38.2002.8.19.0001, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA –
Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a
todos os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - THEREZINHA LOPES DE CARVALHO e
MÁRIO CÉSAR FONTES DE VASCONCELOS - que será realizado
o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA
LACERDA, NA  MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão
estará disponível no portal eletrônico do Leiloeiro,
www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC,
do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do
§único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016,
com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro
Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que será en-
cerrado no dia 23/11/2021 às 14:00h, e, o Segundo Leilão, por
valor igual ou superior a 50% da avaliação, será encerrado no
dia 30/11/2021 às 14:00h. DO BEM A SER LEILOADO: (Confor-
me o laudo de avaliação de fls. 850e): 50% da Sala 201 situa-
da na Avenida Venezuela, nº 3 – Centro  - RJ. M²: 23m². Inscrito
no 7º RGI sob o nº 48149 e na Prefeitura sob o nº 0.011.808-3 -
CL: 06396-6. JUSTIFICATIVA: (...) DA AVALIAÇÃO: Ante o exposto,
baseado no método comparativo com outros imóveis da re-
gião, avalio de forma indireta 50% do imóvel acima descrito,
conforme determinação judicial, no valor de R$ 37.500,00 (Trinta
e sete mil e quinhentos reais) E para que chegue ao conheci-
mento de todos os interessados, foi expedido o presente, para
cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s)
(THEREZINHA LOPES DE CARVALHO e MÁRIO CÉSAR FONTES
DE VASCONCELOS) intimado(s) da hasta pública se não for(em)
encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do art.
889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE EN-
CONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO SITE DO SIN-
DICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO SITE DO
LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade em
Rio de Janeiro, em 02 de setembro de 2021. Eu, digitei __, e
Eu, Chefe da Serventia, subscrevo__. (ass.) ALVARO
HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA – Juiz de Direito.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 
CINEMATOGRÁFICAS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Rua Álvaro Alvim, 48 - Sala 607 - RJ
CNPJ nº 34.054.106/0001-90

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Por este Edital, ficam os empregados, per-
tencentes a esta categoria, da empresa PARAMOUNT PICTURES BRASIL 
DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA., convocados para se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, via conferência virtual, conforme a lei n° 
14.010/20 datada de 10 de Junho de 2020, pela “Plataforma Zoom”, a reali-
zar-se no dia 12 de Novembro de 2021, às 18:00 horas, em primeira convo-
cação, ou às 18h30min, em segunda e última convocação, com qualquer nú-
mero de empregados presentes, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem 
do Dia: a) Discussão, elaboração e aprovação da pauta de reivindicação 
para celebrar Acordo Coletivo 2022; b) Autorização à diretoria do Sindicato 
para celebrar Acordo Coletivo direta ou indiretamente com a empresa, se 
for o caso, indicar o árbitro, mediador ou instaurar os competentes Dissídios 
Coletivos, podendo, no decorrer das negociações, alterarem a pauta com 
exclusão, inclusão ou modificação de reivindicações; c) Autorização à dire-
toria do Sindicato para tomar as medidas cabíveis para executar as cláusu-
las de acordo coletivo que porventura não forem cumpridas; d) Votação pela 
nova forma de custeio do Sindicato; e) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 06 
de Outubro de 2021, Jorge de Souza Bichara - Presidente.

Manutenção da ordem no mercado de commodities da China

O principal regula-
dor de bancos e 
seguradoras da 

China divulgou nesta quin-
ta-feira uma circular sobre 
o fortalecimento do apoio 
financeiro à produção de 
carvão e eletricidade e à ma-
nutenção da ordem no mer-
cado de commodities. A 

circular, divulgada pela Co-
missão Reguladora de Ban-
cos e Seguros da China, ins-
ta esforços para satisfazer 
as necessidades razoáveis 
de financiamento dos pro-
dutores de energia, carvão, 
aço e metais não ferrosos 
para garantir suprimentos e 
estabilizar os preços.

Os bancos e as instituições 
de seguros foram exortados a 
oferecer serviços financeiros 
sólidos para garantir o forneci-
mento de energia e eletricidade 
para o inverno e a primavera, 
e apoiar ativamente grandes 
áreas produtoras de carvão e 
empresas-chave para aumen-
tar o fornecimento de carvão 

térmico. Segundo a agência 
Xinhua, a circular proíbe o 
uso de fundos bancários e de 
seguros para especular sobre 
carvão, aço, metais não fer-
rosos e outras commodities 
a granel. Também proíbe a 
retirada ou corte de emprés-
timos de produtores de ener-
gia e carvão e projetos rele-

vantes que se qualificam para 
apoio financeiro.

Também devem ser to-
madas medidas para evitar 
a especulação sobre bens de 
consumo de alta qualidade que 
utilizam empréstimos a negó-
cios e ao consumidor; entradas 
ilegais de fundos bancários e 
de seguros nos mercados de 

ações, títulos e futuros; e com-
portamentos que induzem 
os consumidores a pedir em-
préstimos cegamente e gastar 
excessivamente. A comissão 
investigará rigorosamente ati-
vidades ilegais, como especula-
ção, acumulação e aumento de 
preços, e elaborará punições de 
acordo com a lei.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Na forma das disposições legais e estatutárias, fica convocada a filiada e
vinculada, que se encontre em dia com suas obrigações junto a FLOAERJ,
a se reunir em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 05 de
novembro de 2021, às 10h em primeira convocação com a maioria dos
filiados ou às 10h30min com qualquer número, na cidade do Rio de Janeiro
– RJ, Rua Bibiano Pereira da Rocha, 2, Flamengo, para deliberar sobre as
seguintes ordens do dia: 1) Eleição e posse do Presidente e Vice e do
Conselho Fiscal da FLOAERJ. Despacho: Fica nomeada a Comissão Eleito-
ral nos termos do Art. 76 do Estatuto Social da FLOAERJ composta pelo
Senhor Gilberto Arbues Ribeiro representante da ARBUES – Associação
Projeto Recomeçar, Senhor Carlos Nazareno da Rosa Maia representante
Academia Marques Gym LTDA e o Senhor Carlos André Pederneiras de
Castro representante legal da Academia Pederneiras EIRELI.

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2021
Carlos Magno Barros da Silva

Presidente

RIOCENTRO S.A. – Centro de Feiras, Exposições e 
 Congressos do Rio de Janeiro 

CNPJ nº 42.587.568/0001-09 – NIRE: 33.3.0007331-1
Edital de Convocação: Convidamos os Senhores acionistas do RIOCEN-
TRO S.A., para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 
20/10/2021, às 15hs na Rua Maia de Lacerda, 167 – 4º andar – Estácio, 
RJ/RJ, com a seguinte pauta: 1) Eleição de membros do Conselho Fiscal 
e Alteração do Art. 4º do Estatuto Social. Maria Isabel Werneck da Silva – 
Presidente do Conselho de Administração.
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Masdar Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ: 15.398.793/0001-16

Balanços Patrimoniais - Em 31/12/2020 e 2019 (Em Reais)

Demonstrações de resultados - Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019

Demonstrações dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em Reais)

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

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

Receita operacional líquida - -
Custos dos produtos vendidos - -
Lucro bruto - -
Receitas (despesas) operacionais
Administrativas e gerais (329.759,86) (327.226,55)
Resultado financeiro (2.088,00) (3.773,55)
Resultado partipações societárias 8.732.673,35 9.378.502,24

Lucro (Prejuízo) operacional antes do 
 imposto de renda e da contribuição social 8.400.825,49 9.047.502,14
Imposto de renda e contribuição social - -
Lucro Líquido (Prejuízo) do exercício 8.400.825,49 9.047.502,14

Notas explicativas - Exercício findo em 31/12/2020 - Contexto Operacional: 
A Masdar Empreendimentos e Participações S/A é uma sociedade anônima de 
capital fechado, com sede a Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3729 5º andar - Itaim 
Bibi - SP, iniciou as suas operações em 02/03/2012 e tem objetivo especifico  a 
participação em outras sociedades no Brasil e no exterior, constituídas sob forma 
de sociedade  anônima ou sociedade limitada, seja  como controladora ou como 
sócia participante. Adicionalmente, faz parte do objeto da Companhia a admi-
nistração de bens próprios, ai incluída a compra, venda e locação de imóveis 
próprios. Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstrações 
financeiras foram elaboradas de acordo com as praticas  contábeis adotadas  no 
Brasil, com base na Lei 6.404/76  que incluem os novos dispositivos  introduzi-
dos, alterados e revogados pelas Leis 11.638/07, 11.641/09 e demais normas 
, pronunciamentos técnicos , orientações e interpretações posteriores pelo co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Resumo das praticas Contábeis 
- O resultado do exercício e apurado em conformidade com regime contábil de 
competência de exercício. As aplicações financeiras estão registradas ao custo 

acrescido dos rendimentos proporcionais auferidos até a data do encerramento 
do exercício. Os investimentos decorrentes de participações societárias em con-
troladas estão avaliados pelo método de equivalência patrimonial. O Imobilizado 
esta registrado ao custo de aquisição, deduzidos dos valores de depreciações 
calculados pelo método que contempla a vida econômica dos bens. O passivo 
circulante e não circulante demonstrados pelos valores conhecidos ou calculá-
veis, acrescidos quando aplicável dos encargos correspondentes.

Diretoria
Alexandre Chaves de Oliveira Fernandes
Adriana Luiza Lazaroni de Moraes Sousa

Alberto Luiz Moraes Bessa - Contador - CRC-RJ 088583/O-8

Capital Reserva legal Reservas de lucros a realizar Lucros (Prejuízos) acumulados  Total 
Saldos em 31 de dezembro de 2018 21.000,00 - - 11.703.752,77 11.724.752,77
Lucros (Prejuízos) exercício - - - 9.047.502,14 9.047.502,14
Reservas de lucros - 4.200,00 16.456.044,61 (16.460.244,61) -
Dividendos distribuídos - - - (4.291.010,30) (4.291.010,30)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 21.000,00 4.200,00 16.456.044,61 - 16.481.244,61
Lucros (Prejuízos) exercício - - - 8.400.825,49 8.400.825,49
Reservas de lucros - - 5.674.944,61 (5.674.944,61) -
Dividendos distribuídos - - - (2.725.880,88) (2.725.880,88)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 21.000,00 4.200,00 22.130.989,22 - 22.156.189,22

Ativo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 21.129,49 21.288,24
Aplicações financeiras 54,88 -
Adiantamentos 600,00 -

 21.784,37 21.288,24
Não circulante
Realizável a longo prazo
Partes relacionadas 3.416.022,77 2.997.333,30

3.416.022,77 2.997.333,30

Investimentos 18.771.338,38 17.432.465,03
22.187.361,15 20.429.798,33

22.209.145,52 20.451.086,57

Passivo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Fornecedores 579,00 -
Despesas de pessoal a pagar 6.580,49 12.187,11
Impostos e contribuições a recolher 11.194,16 10.417,99
Provisões 9.402,65 45.036,86
Dividendos a pagar - 3.877.000,00

27.756,30 3.944.641,96
Não circulante
Partes relacionadas 25.200,00 25.200,00

25.200,00 25.200,00
Patrimônio líquido
Capital social 21.000,00 21.000,00
Reserva legal 4.200,00 4.200,00
Reserva de lucros a realizar 22.130.989,22 16.456.044,61

22.156.189,22 16.481.244,61
22.209.145,52 20.451.086,57

Atividades operacionais 2020 2019
Lucro líquido do Período 8.400.825,49 9.047.502,14
Itens que não afetam o capital circulante
Resultado de equivalência Patrimonial (8.732.673,35) (9.378.502,24)

(8.732.673,35) (9.378.502,24)
(Aumento)/redução no ativo
Adiantamentos (600,00) -
Impostos a recuperar - 1,60
Partes relacionadas (418.689,47) (999.600,00)

(419.289,47) (999.598,40)
Aumento/(redução) no passivo
Fornecedores 579,00 -
Despesas de pessoal a pagar (5.606,62) 5.394,98
Impostos e contribuições a recolher 776,17 4.956,17
Partes relacionadas - (2.189.656,00)
Outros passivos (35.634,21) 45.036,86

(39.885,66) (2.134.267,99)
Caixa líquido gerado nas atividades 
 operacionais (459.175,13) (3.133.866,39)
Atividades de investimentos
Investimentos 7.393.800,00 3.875.982,66

Caixa líq. gerado nas atividades de investimento 7.393.800,00 3.875.982,66
Atividades de financiamentos
Pagamento de dividendos (6.602.880,88) (414.010,30)

Caixa líq. gerado nas atividades 
 de financiamentos (6.602.880,88) (414.010,30)
Aumento líquido no caixa e bancos (103,87) (2.894,13)
Representado por:
Saldo final de caixa e bancos 21.184,37 21.288,24
Saldo inicial de caixa e bancos 21.288,24 24.182,37

Aumento/redução (103,87) (2.894,13)

SHOPPING CENTER DO BRASIL S.A. - ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
CNPJ/MF nº 27.644.095/0001-32

Balanços Patrimoniais dos Exercícios findos em 31/12/2019 à 31/12/2020 (Valores em Reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2019 à 31/12/2020

Demonstração do Resultado do Exercício Findo em 31/12/2019 à 31/12/2020
2019 2020

Ativo 15.997.488,77 15.816.410,30
Ativo Circulante 12.665.437,34 12.484.358,87
Disponível 7.795.039,89 6.485.126,23
Bancos Conta Movimento 1,00 1,00
Aplicações Financeiras 7.795.038,89 6.485.125,23

Despesas a Apropriar: Despesas Antecipadas - 1.029.970,24
Outros Créditos 4.867.467,79 4.966.831,64
IRPJ a compensar 578,96 922,56
Condomínio do Edifício Shopping Meier 4.222.330,00 4.222.330,00
SCB Raver Gold Park Ltda 50.000,00 50.000,00
IRRF s/Aplicação 539.558,83 638.579,08
Empréstimo Diversos 55.000,00 55.000,00

Despesas do Exercício Seguinte 2.929,66 2.430,76
Prêmios de Seguro 2.929,66 2.430,76

Ativo não Circulante 3.332.051,43 3.332.051,43
Realizável a Longo Prazo - -
Investimentos 1.300.000,00 1.300.000,00
Imobilizado 2.391.962,53 2.391.962,53

(-) Depreciação Acumulada (359.911,10) (359.911,10)

2019 2020
Passivo 15.997.488,77 15.816.410,30
Passivo Circulante 67.788,11 147.863,42

Obrigações Fiscais 204,90 280,21
Contas a Pagar 67.583,21 147.583,21
Condomínio do Edif.Shopping do Méier - 80.000,00
Outras Contas a Pagar 67.583,21 67.583,21

Receitas de Exercícios Futuros 509.916,16 735.458,16
Receitas de Exercícios Futuros 509.916,16 735.458,16

Receita sobre Aplicação Financeira 509.916,16 735.458,16
Patrimonio Líquido 15.419.784,50 14.933.088,72

Capital Social 978.652,00 978.652,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados 14.441.132,50 13.954.436,72

(Valores em Reais) 2019 2020
Receita Bruta Operacional - -
Receita Líquida Operacional - -
Custo dos Serviços: Dos Serviços Prestados (27.139,85) (25.588,72)
Lucro Bruto Operacional (27.139,85) (25.588,72)
Receitas/Despesas Operacionais 53.368,39 41.044,28

Receitas Financeiras 24.061,63 3.953,75
Outras Receitas Operacionais 42.312,00 42.312,00
Despesas Tributárias (11.829,84) (3.839,12)
Despesas Financeiras (1.175,40) (1.382,35)

Resultado Operacional 26.228,54 15.455,56
Despesas/Receitas não Operacionais - (24,34)
Resultado do Exercício 26.228,54 15.431,22

1. Contexto Operacional: A Shopping Center do Brasil S.A. - Administradora de Bens, é uma sociedade de capital fechado que tem como atividade prepon-
derante a administração do edifício do Shopping Center do Méier. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram 
elaboradas de acordo com os princípios de contabilidade emanados da legislação societária e disposições complementares e que refletem os saldos de ativos 
e passivos em 31/12/2019 e 31/12/2020.3. Principais Práticas Contábeis: a) Ativo Não Circulante: Os bens do imobilizado estão registrados ao custo de 
aquisição, corrigidos monetariamente por índices oficiais até 31/12/1995. b) Imposto de Renda e Contribuição Social: São contabilizados trimestralmente, 
obedecendo o regime de competência.  c) Reconhecimento da Receita: A receita de serviço é reconhecida à medida que os serviços são faturados. d) Capital 
Social e Ações: O Capital Social subscrito e integralizado equivale a R$978.652,00, e está representado por 1.030.160 ações ordinárias nominativas, de valor 
nominal de R$0,95.

Alberto Fernandes Gaspar da Silva - Sócio Administrador
Angela M. O. Souza - Contadora - CRC/RJ 38140-O-0

Impactos ambientais desestimulam ofertas no leilão
Sem Petrobras e sem interesse por bacias de Campos, Potiguar e Pelotas 

Das 9 empresas ins-
critas no leilão 
da 17ª Rodada de 

Licitações de Blocos para 
exploração e produção de 
petróleo e gás natural da 
Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) apenas 
duas concluíram lances, a 
Shell e EcoPetrol Óleo e 
Gás. O total de bônus arre-
cadado no leilão, realizado 
nesta quinta-feira, foi de R$ 
37,14 milhões e a previsão 
do investimento mínimo na 
fase de exploração é de R$ 
136,345 milhões. A assina-
tura dos contratos está pre-
vista para ocorrer até o dia 
31/03/2022.

Cinco blocos localizados 
na Bacia de Santos totali-
zando uma área de 3.425,50 
quilômetros quadrados 
(km²) foram arrematados. 
Impactos socioambientais 
não considerados pela agên-
cia afastaram o interesse nas 

bacias de Campos, Potiguar 
e Pelotas, que não tiveram 
ofertas dos participantes. 

Todo o processo de reali-
zação do leilão foi marcado 
por protestos da parte dos 
contrários a participação 
da Petrobras e da oferta de 
áreas consideradas ambien-
talmente sensíveis.

“A mobilização da socie-
dade civil contra mais um 
crime ambiental no país foi 
a grande vitoriosa da teme-
rária 17ª Rodada de licita-
ção da ANP, pois conseguiu 
evitar o ‘passar da boiada’ 
do Governo Federal”, des-
tacou o coordenador-geral 
da Federação Única dos 
Petroleiros (FUP), Deyvid 
Bacelar, ao comentar o re-
sultado do certame.

Não teve ofertas nas 
bacias de Campos, Poti-
guar e Pelotas – com áreas 
sensíveis ambientalmente 
próximas a Fernando de 
Noronha e Atol das Rocas. 

A FUP e sindicatos filia-
dos sempre questionaram 
a legitimidade de um leilão 
em áreas de novas frontei-
ras exploratórias, sensíveis 
ecologicamente e que não 
apresentaram estudos pré-
vios de avaliação de impac-
to ambiental.

“As incertezas jurídicas e 
impactos socioambientais 
não considerados pela ANP, 
fazendo de forma açodada 
e sem as devidas licenças, 
contribuíram para o fracas-
so da rodada”, acrescentou 
o presidente da Associação 
Nacional de Petroleiros 
Acionistas Minoritários da 
Petrobras (Anapetro), Ma-
rio Dal Zot. 

Ele observou a não par-
ticipação da Petrobras no 
leilão, o que coincide com 
pleito da Anapetro, que en-
caminhou ofício à presidên-
cia da Petrobras e ao con-
selho de administração da 
empresa para que a estatal 

não participasse do certa-
me. Várias ações e iniciati-
vas para suspender o leilão 
foram realizadas ao longo 
do ano: 

Os Sindipetros do Pa-
raná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul apresenta-
ram manifestação como 
amicus curiae em ação civil 
pública movida pelo Insti-
tuto Internacional Arayara 
de Educação e Cultura con-
tra a ANP, a União Federal e 
o estado de Santa Catarina, 
e em defesa da proteção do 
meio ambiente, das comu-
nidades atingidas e dos tra-
balhadores. No último dia 
1°, a Anapetro ingressou 
com representação jurídi-
ca na Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) questio-
nando a eventual participa-
ção da Petrobrás na rodada.

Os investimentos ficarão 
a cargo das empresas ven-
cedoras para a primeira fa-
se do contrato, chamada de 

fase de exploração. Esses 
compromissos, na forma 
de Programa Exploratório 
Mínimo (PEM), são um dos 
critérios de escolha das ven-
cedoras. O ágio do PEM, a 
partir dos mínimos defini-
dos no edital da rodada, foi 
de 37,76%. Já o bônus de 
assinatura arrecadado com 
os cinco blocos foi de R$ 
37.140.000,52.

O diretor-Geral da 
ANP, Rodolfo Saboia, res-
saltou os investimentos 
gerados pela rodada que, 
em sua opinião, foi bem-
sucedida. “É importante 
lembrar que essa rodada 
teve foco em novas fron-
teiras exploratórias, ou se-
ja, áreas com muito risco 
para empresas do setor. E, 
essas empresas definem 
seus orçamentos no ano 
anterior. Portanto, fizeram 
isso quando a situação de 
pandemia global era mais 
acentuada.”

Segundo Saboia, o con-
texto da indústria interna-
cional do petróleo é ainda 
bastante desafiador. “Com 
tudo isso, não havia, nem 
poderia haver, expectati-
va de que todos os blocos 
fossem arrematados. Cada 
bloco arrematado em uma 
nova fronteira é uma gran-
de vitória porque, além dos 
investimentos, representa a 
abertura de novas possibi-
lidades para futuras licita-
ções”, afirmou.

Rodolfo Saboia destacou 
ainda o potencial das áreas 
arrematadas hoje, na Bacia 
de Santos, que é grande pro-
dutora no pré-sal. “Esses 
blocos podem consolidar 
também o pós-sal na região. 
E os blocos não arrema-
tados integrarão a Oferta 
Permanente, com exceção 
dos localizados além das 
200 milhas, que dependem 
de autorização do CNPE”, 
concluiu.

Tecnologia para garantir eficiência energética, mas com responsabilidade ambiental

O Conselho Na-
cional do Meio 
Ambiente (Co-

nama) aprovou, em reunião 
realizada nesta quinta-feira, 
alteração na Resolução Co-
nama nº 382/2006, que tra-
ta do estabelecimento dos 
limites máximos de emissão 
de poluentes atmosféricos 
para fontes fixas.

A alteração da Resolução 

permitirá o emprego da tec-
nologia All Electric nas pla-
taformas de petróleo e gás, 
possibilitando a geração 
centralizada em um único 
ponto de forma otimizada, 
distribuindo energia para os 
demais equipamentos.

“Desde 2006, quando a 
Resolução foi publicada, a 
indústria offshore de pe-
tróleo e gás no Brasil tem 

investido na exploração e 
produção de águas pro-
fundas e ultraprofundas, 
requerendo, portanto mais 
eficiência energética que se 
traduz em competitividade 
e, ao mesmo tempo, com-
promissos ambientais”, 
citou em nota a Agência 
Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP). 

Tecnologia

A alteração da Resolução 
permitirá o emprego da tec-
nologia All Electric nas pla-
taformas de petróleo e gás, 
possibilitando a geração 
centralizada em um único 
ponto de forma otimizada, 
distribuindo energia para 
os demais equipamentos. 
Trata-se, portanto, de har-

monização regulatória a luz 
dos avanços tecnológicos, 
permitindo menores emis-
sões de poluentes e gases de 
efeito estufa, em linha com 
os compromissos do Brasil, 
e também das empresas na 
direção da descarboniza-
ção e do crescimento verde. 
Evidências apontam que a 
planta 100% eletrificada re-
duz em até 20% as emissões. 

“A revisão da normativa 
alinha o compromisso com 
a agenda ambiental, a polí-
tica de regulação setorial e 
os instrumentos de plane-
jamento de médio e longo 
prazo, observando toda a 
característica de renovabi-
lidade, sustentabilidade e 
diversidade da matriz ener-
gética brasileira”, frisou a 
ANP.
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