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450 ANOS DA
BATALHA DE LEPANTO

PREVENÇÃO
CONTRA O AVC

A LEI DE
BIOSSEGURANÇA

Império Otomano
sofre a 1ª derrota.
Por Fabio Reis Vianna, página 2.

Dia 29 de outubro é o Dia Mundial do
AVC. A doença tem grandes índices de
mortalidade. Por Ricardo Brizzi. página 2

Uso de transgênicos não é tarefa fácil. Qual
será a medida menos onerosa para as futuras
gerações? Por Ana Rita Albuquerque, página 4

Servidor
pode ter
recomposição
de 23%
A Lei 9.436/21, que autoriza o
Governo do Estado do Rio a conceder recomposição salarial e reajuste anual para os servidores do
Estado, dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, foi sancionada pelo governador Cláudio
Castro e publicada no Diário Oficial
desta sexta-feira. A norma, de autoria original dos deputados André
Ceciliano (PT) e Luiz Paulo (Cidadania), estabelece que o cálculo será baseado no acumulado do IPCA
do período entre 6 de setembro de
2017 e 31 de dezembro de 2021.
“O projeto, agora, terá que ser
regulamentado pelo Executivo.
Foi importante a aprovação desta lei, porque os servidores estão
sem aumento desde 2014. O Parlamento está atento às reivindicações da população”, comentou o
presidente Ceciliano.
A estimativa feita pela Alerj é
de que o reajuste retroativo chegue a 23%. A recomposição poderá ser paga em três parcelas: a
primeira delas de 50%, em 2022; a
segunda de 25%, em 2023; e a terceira de 25%, em 2024 – sempre
no primeiro bimestre de cada ano.
“Essa medida representa um
impacto de receita anual estimado
em R$ 6 bilhões, que serão pagos
dessa forma parcelada”, comentou o deputado Luiz Paulo.

Ciência:
entidades
pedem por
verbas
A Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC) e
outras entidades da área de ciência, tecnologia e inovação realizaram nesta sexta-feira mobilização
em defesa do setor. A iniciativa
teve como objetivo pressionar autoridades públicas para recuperar
e liberar o orçamento da área, que
teve redução de R$ 690 milhões.
Nesta sexta-feira, oito entidades
da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento (ICTP.br)
enviaram uma carta ao ministro
da Casa Civil, Ciro Nogueira, para
a liberação dos R$ 2,7 bilhões ainda existentes no Fundo Nacional
de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (FNDCT) em 2021.
As organizações questionam
também o redirecionamento para outras áreas de R$ 515 milhões
originalmente previstos para o
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) no projeto de lei nº 16 de
2021.

Gás e luz puxam inflação das
classes D/E: 11% no acumulado

Professor:
77% acham
que não são
valorizados

Frutas, aves, ovos e leites e derivados também influenciaram

O

Indicador de Inflação
por Faixa de Renda
apontou aceleração da
taxa de inflação para todas as faixas de renda em setembro. O estudo foi divulgado pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), nesta sexta-feira, e revelou
que a inflação foi mais acentuada
para as famílias de renda muito
baixa (1,30%), comparativamente
à apurada no grupo de renda mais
elevada (1,09%).
O grupo de habitação foi o
que mais contribuiu para a alta
inflacionária das famílias dos três
segmentos de renda mais baixa
em setembro. Para essas famílias
de renda muito baixa, os reajustes de 6,5% das tarifas de energia
elétrica, de 3,9% do gás de botijão
e de 1,1% dos artigos de limpeza, foram os principais responsáveis pela alta do grupo habitação.
Esse aumento responde por mais
da metade da inflação para o segmento.
O segundo segmento que
mais influenciou a inflação das
famílias de menor renda foi o de
alimentos em domicílio, puxados especialmente pelo aumento das frutas (5,4%), das aves e
ovos (4%) e dos leites e derivados (1,6%). Já para as três faixas
de renda mais alta, assim como
ocorreu em agosto, o maior impacto partiu do grupo de trans-

portes. A alta inflacionária desse
segmento foi influenciada pelos
reajustes de 2,3% da gasolina, de
28,2% das passagens aéreas e de
9,2% dos transportes por aplicativo.
Apesar de a inflação em setembro de 2021 ter ficado acima
da registrada no mesmo mês de
2020, para todas as classes de
renda pesquisadas, o diferencial
entre as taxas foi, novamente,
maior para as famílias de renda mais alta. As deflações observadas nos planos de saúde
(-2,3%) e em serviços pessoais
e de recreação, como cabeleireiro (-0,37%) e hospedagem
(-0,47%), impactados pelas medidas de restrição social, bem
como os aumentos menos intensos em itens de maior peso da
cesta de consumo, como gasolina (1,9%) e passagens aéreas
(6,4%), explicam o desempenho
melhor da inflação, no ano passado, nessa faixa que concentra
os maiores rendimentos.
Já para as famílias de menor
renda, apesar da alta bem mais
intensa dos alimentos no domicílio em setembro de 2020, especialmente do arroz (18%), feijão
(4,3%), carnes (4,5%) e óleo de
soja (27,5%), o desempenho mais
benevolente da energia elétrica
(0,07%), do gás de botijão (1,6%),
dos aluguéis (0,11%) e dos artigos

de higiene (0,20%), no ano passado, explicam essa taxa de inflação
mais amena.
Os dados acumulados nos últimos 12 meses revelam que, embora a pressão inflacionária tenha
acelerado para todas as faixas
de renda, a inflação acumulada
nas famílias de renda mais baixa
(11%) é 2,1 pontos percentuais
maior que a registrada na classe
de renda mais alta (8,9%). Para
as famílias de renda muito baixa,
os dados revelam que, além dos
aumentos nos preços dos alimentos no domicílio, como carnes
(24,9%), aves e ovos (26,3%) e leite e derivados (9,0%), os reajustes
de 28,8% da energia e de 34,7%
do gás de botijão explicam grande
parte da alta inflacionária nos últimos 12 meses.
De acordo com o economista
Marcio Pochmann, a estagnação
econômica com a volta da inflação
de dois dígitos é proeza da equipe
econômica dos sonhos do mercado financeiro. “Neoliberalismo no
Brasil é isso”, citou em seu perfil
no Twitter.
Para as famílias com maiores
rendimentos, a inflação acumulada no período é impactada, sobretudo, pelas variações de 42% dos
combustíveis, de 56,8% das passagens aéreas, de 14,1% dos transportes por aplicativo e de 11,5%
dos aparelhos eletroeletrônicos.

Brasil registra 12.211 órfãos
de Covid até 6 anos de idade

No mês em que se celebra o
Dia do Professor, o Instituto Península lança a pesquisa “Valorização da carreira docente: um
olhar dos professores”, que objetiva ouvir os educadores para
saber como está o seu nível de
satisfação e compreender como
se sentem em relação à profissão.
Os dados revelam que quase todos os respondentes (97%) reconhecem que exercem um papel
importante para a transformação
social do país e na vida dos alunos, e nove em cada dez afirmam
que sentem orgulho em falar que
são professores. Além disso, a
maioria se sente motivada (68%),
realizada
profissionalmente
(69%) e respeitada pelos colegas
de profissão (80%).
Ainda que se sintam motivados
e orgulhosos de seu ofício, 77%
dos professores acreditam que
sua profissão não é valorizada no
Brasil e 74% afirmam que não são
respeitados pela sociedade em geral. Apesar disso, a maioria não se
arrepende de ter escolhido a profissão docente (66%) e a recomenda como carreira para seus alunos
(66%). Na visão dos professores,
para se sentirem mais valorizados,
é necessário a melhoria da carreira
(99%) e das condições de trabalho
(99%). Ainda que 82% entendam
que não ganham de acordo com
a complexidade da profissão, a remuneração não é vista como um
aspecto principal para que se sintam valorizados. O estudo ouviu
mais de 1,1 mil educadores de todas as regiões do país entre 17/9
e 5/10.

Cartórios do Rio registram quase 800 órfãos
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o menos 774 crianças de
até seis anos de idade no
Rio de Janeiro ficaram
órfãos de um dos pais vítimas
da Covid-19 entre 16 de março
de 2020 e 24 de setembro deste
ano. Os dados foram levantados
com base no cruzamento entre
os CPFs dos pais nos registros de
nascimentos e de óbitos feitos nos
168 Cartórios de Registro Civil do
Estado desde 2015, ano em que
as unidades passaram a emitir o
documento diretamente nas certidões de nascimento das crianças
recém-nascidas em todo o território fluminense.
Os números obtidos pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), entidade que representa

os Cartórios de Registro Civil do
Brasil e administra o Portal da
Transparência (https://transparencia.registrocivil.org.br/inicio),
mostram que 23 pais faleceram
antes do nascimento de seus filhos, enquanto 5 crianças, até a
idade de seis anos, perderam pai e
mãe vítimas da Covid-19.
“As diversas parcerias firmadas
pelo Registro Civil permitiram
realizar esse levantamento, unindo a base de dados dos Cartórios
de Registro Civil, o que tem nos
proporcionado dimensionar o tamanho do impacto da Covid-19
no Rio de Janeiro. O resultado de
levantamentos como esse indica
caminhos para que os Poderes Públicos possam ser mais assertivos
na resolução de questões que en-

volvem a cidadania e a dignidade
daqueles que ficaram órfãos”, explica Humberto Costa, presidente
da Arpen/RJ.
Já no Brasil, no mesmo período,
ao menos 12.211 crianças de até
seis anos de idade ficaram órfãs de
um dos pais vítimas da Covid-19.
Segundo os dados levantados pela
Arpen-Brasil, 25,6% das crianças
de até seis anos que perderam um
dos pais na pandemia não tinham
completado um ano. Já 18,2% tinham um ano de idade, 18,2% dois
anos de idade, 14,5% três anos,
11,4% quatro anos, 7,8% tinham
cinco anos e 2,5%, seis anos. São
Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Ceará e Paraná foram os estados que
mais registraram óbitos de pais
com filhos nesta faixa etária.
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A batalha de Lepanto e os fantasmas da Europa Estrangeiras por
falta de opção
Por Fabio Reis Vianna

A

ssim como o mundo antigo e
seus impérios pré-modernos se
viram alijados do jogo sistêmico
quando um apêndice a oeste da grande
eurásia revelava-se uma máquina de expansão e acumulação de poder cada vez
mais violenta, hoje a Europa se vê em
uma crise existencial sem precedentes.
Neste mês de outubro completam-se
450 anos da célebre batalha de Lepanto,
quando o poderoso Império Otomano
sofreu o primeiro grande baque que ao
longo dos séculos seguintes o encaminhariam para um lento declínio, até a sua
desintegração definitiva.
Ocorrida em 1571, Lepanto representou, em termos simbólicos, o embate
mais característico entre a cristandade e o
mundo muçulmano.
Naquele momento histórico, uma Europa ainda fragmentada e imersa em suas
eternas lutas internas via-se sob a sombra
de uma invasão que provavelmente mudaria os rumos do sistema interestatal tal
qual conhecemos hoje.
Na primeira hora da manhã do dia 7
de outubro de 1571, as frotas da coalizão
formada pelo império espanhol de Felipe
II, os Estados Pontifícios e as decadentes
repúblicas de Veneza e Gênova encontravam-se frente a frente à poderosa máquina de guerra naval do sultão otomano
Salim II.
Não custa lembrar que apenas 30 anos
antes os otomanos derrotaram a poderosa esquadra do almirante Andrea Doria
em Preveza, na Grécia.
Podemos supor, portanto, que o expansionismo europeu iniciado pelos ibéricos,

graças à recentralização do poder político
em alguns impérios territoriais, teria sido
abortado caso aquela crucial batalha não
tivesse sido bem-sucedida, pois provavelmente, tanto a península italiana, quanto a
península ibérica, teriam sido invadidas se
o avanço otomano no mediterrâneo ocidental não tivesse sido contido.
Passados 450 anos, a instabilidade que
se via restrita à Europa durante aquele
“longo século 16”, hoje parece ter retornado, mas em escala global. Impulsos
expansionistas se alastram desde a aurora
da pandemia em meados de 2020.
Neste exato momento podemos observar claramente o aumento da pressão
competitiva se alastrando pelo chamado
Indo-Pacífico, com o acordo militar entre
Estados Unidos, Reino Unido e Austrália
para conter a China e um aumento considerável de movimentações perigosas que
poderiam certamente sair do controle e
levar a região a uma escalada sem precedentes.
Do movimento de frotas navais conjuntas entre Reino Unido, Estados Unidos, Holanda, Canadá, Japão e Nova
Zelândia no mar do sul da China às incursões militares chinesas no espaço aéreo de Taiwan, tudo converge para um
cenário de aumento das tensões para os
próximos anos.
Na Europa, a “novidade” é a volta de
um conhecido barril de pólvoras que parecia adormecido: os Bálcãs. Assim como
na crise da Bósnia, no início do século
20, que pressagiaria o que viria a ocorrer
poucos anos depois, tensões entre a Sérvia e o Kosovo refletem a ressurgência de
sentimentos nacionalistas que muito se
parecem com aquele período histórico.

Paradoxalmente, porém, se no período
que antecedeu a Primeira Guerra Mundial os antigos impérios pré-modernos
estavam de joelhos para a Europa – inclusive com a desintegração total e definitiva do moribundo Império Otomano –
atualmente o Ocidente observa perplexo
a subida destes mesmos antigos impérios,
agora em nova roupagem e adaptados ao
jogo do sistema interestatal capitalista.
A fragmentação política da Europa há
tempos não era tão aparente: o Rei está
nu.
Na verdade o velho continente revela-se naquilo que no fundo sempre foi,
salvo durante o esplendor do Império
Romano e do curto império de Carlos
Magno.
A humilhação francesa no caso Aukus
e o adeus da “chanceler eterna” Angela
Merkel apenas expõem a crise de identidade de uma União Europeia sem rumo
e espremida entre a disputa hegemônica
dos países baleia.
No recente encontro do Conselho Europeu, o chefe de política externa da UE,
Josep Borrel, referiu-se à aliança Aukus
entre Austrália, Reino Unido e Estados
Unidos como uma “chamada de despertar” para a Europa, assim como Clement
Beaune, ministro francês para os assuntos europeus, reforçou a ideia de que o
Velho Continente necessita estabelecer
seu próprio rumo estratégico.
450 anos depois da batalha que mudou
o passado, o presente e o futuro, uma velha e fragmentada Europa volta a se ver
assombrada por fantasmas de uma ancestralidade que se recusa a dizer adeus.
Fabio Reis Vianna é escritor e analista geopolítico.

Prevenção contra o AVC
Por Ricardo Brizzi

D

ia 29 de outubro é comemorado
o Dia Mundial do AVC. A data
chama atenção para a doença
que tem grandes índices de mortalidade.
Uma das causas do problema é a estenose das carótidas, que se não for tratada
devidamente, pode ocasionar o Acidente
Vascular Isquêmico que representa 85%
de todos os casos de insuficiência vascular cerebral. Idade avançada, diabetes, fumo, hipertensão, colesterol elevado, obesidade, sedentarismo e histórico familiar
de arteriosclerose, são alguns dos fatores
de risco para esta obstrução.
Um dado preocupante é que muitas
pessoas ainda não voltaram às suas rotinas com os cuidados com a saúde. Segundo levantamento realizado pela Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica
(Abramed) junto ao Sistema Único de
Saúde (SUS), a pandemia fez com que as
pessoas deixassem de lado o check up.
Houve queda de 28,5% na quantidade de
exames de dosagem de colesterol HDL
realizada em 2020, quando comparada

com o ano de 2019. Mesmo com um aumento esse ano da procura por exames,
ainda não se chegou ao ideal do número
de pessoas que retornaram aos consultórios médicos ou postos de saúde para
acompanhamento.
A estenose das carótidas, na maioria dos
casos, é assintomática. O crescimento da
placa acontece de forma silenciosa e muitas vezes através de um exame clínico ou
de imagem é que ele é detectado. Alguns
sintomas já incluem microisquemias transitórias que desaparecem em 24 horas ou
deixam pequenas sequelas, dependendo
do tamanho da placa no interior da veia.
Os ataques isquêmicos transitórios são
alterações neurológicas que muitas vezes
afetam a motricidade e a fala.
O tratamento vai depender do tipo de
obstrução, característica da placa e idade
do paciente. Pode ser por medicação ou
cirurgia. O tratamento cirúrgico para desobstrução da carótida é realizado através
angioplastia, onde utilizando a técnica endovascular é implantado um stent ou balão
na carótida, por uma pequena punção na
virilha, a fim de desobstruir as artérias do-
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entes. Outra técnica é a cirurgia aberta chamada endarterectomia, ou seja, a retirada
das placas do interior da artéria. A técnica
utilizada pelo cirurgião vascular vai depender do grau de obstrução das artérias.
No entanto, a melhor conduta é a prevenção, buscando a orientação de um
especialista. Quando o paciente já possui
um histórico familiar de isquemia, colesterol alto e é sedentário, é importante
sempre que se faça um exame de controle das carótidas. Normalmente é utilizado
o ecodoppler. Ele é um exame similar a
uma ultrassonografia e que faz um rastreamento desse tipo de doença. Quando
se encontra placas importantes acima de
60% ou 80% e o médico identifica riscos
para a saúde do paciente, de acordo com
as características da placa, é importante
realizar uma angiotomografia. Um procedimento mais invasivo onde o profissional pode ter uma análise mais detalhada
da obstrução e se há risco de um AVC.

Por Wagner Cinelli
de Paula Freitas

N

ão é novidade que os seres humanos
mudam de lugar. Há migrações voluntárias, mas há também um enorme contingente de pessoas compulsoriamente deslocadas
de suas casas, de suas cidades e até de seus países
em razão de fatos da natureza, como os terremotos no Haiti, ou de fatos da sociedade, como a
guerra civil que ocorre na Síria desde 2011.
Haiti e Síria são exemplos atuais de nações de
retirantes. Mas há muitos outros países cujas populações experimentam o deslocamento forçado.
A Agência da ONU para Refugiados (Acnur)
aponta que a quantidade de pessoas obrigadas a
se deslocar, dentro e fora de fronteiras nacionais,
tem aumentado e que totalizava mais de 80 milhões em meados de 2020. Ou seja, mais de 1%
da população mundial. Desse número, 26 milhões
são refugiados e mais da metade são mulheres e
meninas.
Além das guerras, das questões políticas e dos
cataclismos, a violência doméstica é também um
dos fatores que levam ao êxodo forçado, e casos
de refugiadas que escaparam dessa violência estão retratados na publicação Mulheres em fuga, da
Acnur.
O marido de Claudia era membro da Mara Salvatrucha, conhecida gangue de El Salvador. Segundo seu relato, ele a submetia à violência e a mantinha sob total controle. Mariela, do México, foi
espancada pelo marido por muitos anos e tentou
deixá-lo várias vezes, mas era perseguida e capturada, até que finalmente conseguiu fugir e entrar
nos EUA. Outra refugiada, vinda de Honduras, reportou que era agredida pelo marido na frente dos
filhos e que quase morreu em um desses episódios
de brutalidade. Uma mulher da Guatemala contou
que seu marido a mantinha encarcerada na residência do casal, agredindo-a verbal e fisicamente,
inclusive com ameaça de faca no pescoço.
Essas mulheres vítimas de violência doméstica
pelas mãos de seus companheiros sofrem da falta
de proteção estatal. Não confiam nas instituições
ou, quando as procuram, não encontram a resposta e o apoio esperados. O depoimento de uma
das refugiadas bem reflete essa realidade. Narrou
que estava ensanguentada na frente do policial,
que, tomando o partido do agressor, lhe disse:
“Bem, ele é seu marido”. Outra vítima expôs que,
quando a polícia chegou em sua casa e viu que
era caso de violência doméstica, falou que o casal
deveria resolver seus problemas entre si.
Há ainda relatos de agressores que são presos
em flagrante, mas rapidamente ganham a liberdade, deixando as vítimas inseguras, com receio de
que fiquem ainda mais agressivos.
Claudia, Mariela e muitas outras, todas vítimas de seus companheiros, sabem que manifestar a intenção de separação ou divórcio perante
um homem agressor pode significar seu túmulo.
Restou-lhes o afastamento, geralmente levando
os filhos, indo para longe, inclusive deixando sua
pátria. Fugir para se refugiar, refugiar-se para sobreviver. Sua viagem internacional não é de turismo, mas do renascimento possível, fadadas a
continuarem suas vidas em outra terra, estrangeiras vitalícias por ausência de outra opção.

Ricardo Brizzi é angiologista e cirurgião vascular,
membro da Sociedade de Cirurgia Vascular do Rio de

Wagner Cinelli de Paula Freitas é desembargador do TJRJ e autor

Janeiro.

do livro Sobre ela: uma história de violência.
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Dívida de países pobres vai a
US$ 860 bi e bate recorde em 2020

E

studo do Banco
Mundial revela que
alguns países chegaram a notar um aumento
de 20% na dívida externa;
em Angola e Moçambique,
dívida aumentou 4%; endividamento chegou a 15%
em São Tomé e Príncipe e diminuiu 3% no Brasil. O Banco Mundial divulgou nesta
semana dados que indicam
o crescimento de 12% da dívida de países de baixa renda. O total da dívida atingiu
recorde de US$ 860 bilhões
em 2020 de acordo com o
relatório “Estatísticas da Dívida Internacional”. Financiamento do Banco Mundial
está ajudando mais de 100
países.

A publicação anual indica que os países aumentaram suas dívidas diante
da resposta à pandemia de
Covid-19 com estímulos
fiscais, monetários e financeiros. Porém, mesmo
antes da pandemia, muitas economias de baixa
e média rendas enfrentavam uma desaceleração do
crescimento econômico.
O estudo aponta a necessidade de um maior nível
de transparência da dívida
para enfrentar os riscos representados pelo aumento
do endividamento. Para
ajudar com esse objetivo,
a publicação deste ano inclui dados da dívida externa mais detalhados e desa-

gregados do que em anos
anteriores.
O relatório também aponta que a média global do
Produto Interno Bruto caiu
4,3% em 2020, a maior redução desde a crise de 1929.
A região da América Latina
e Caribe foi a mais afetada.
Em resposta aos desafios
sem precedentes impostos
pela pandemia, e a pedido
do Grupo Banco Mundial e
do Fundo Monetário Internacional, FMI, o Grupo dos
Vinte apresentou, em abril
de 2020, a Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida
(Dssi, na sigla em inglês), para fornecer apoio temporário
de liquidez a países de baixa
renda.

O Banco Mundial recomenda que os países se preparem para a possibilidade
de estresse da dívida quando as condições do mercado financeiro ficarem menos benignas especialmente
em mercados emergentes e
economias em desenvolvimento. Desde o início da
pandemia, o Grupo Banco Mundial destinou mais
de US$ 157 milhões para combater os impactos
sanitários, econômicos e
sociais da crise. O financiamento está ajudando a
proteger os pobres, resguardar os empregos e
avançar em uma recuperação que também inclua
considerações climáticas.

Fome aumenta no mundo no Dia da Alimentação

N

o Dia Mundial
da Alimentação,
secretário-geral
ressalta apelo à ação global
para garantir segurança alimentar; mensagem sobre
a data realça que cerca de
40% da população do planeta não consegue pagar uma
dieta saudável. Neste 16 de
outubro, as Nações Unidas
marcam o Dia Mundial da
Alimentação. Na data, a
ONU afirma que entre 720
e 811 milhões de habitantes
do planeta enfrentaram a
fome em 2020. O número
representa uma alta no total
de subnutridos. Em mensagem, o secretário-geral António Guterres ressalta que
quase 40% da humanidade
não consegue pagar por
uma dieta saudável. São 3
bilhões de pessoas vivendo
a situação.
Para o líder das Nações

Unidas, o Dia Mundial
não lembra apenas a importância dos alimentos
para todos, mas é também
um apelo à ação para garantir segurança alimentar
no mundo. O secretáriogeral adverte que a fome
está aumentando no mundo. Seguindo a mesma tendência estão a desnutrição
e a obesidade. O chefe da
ONU acrescenta que os
impactos econômicos da
Covid-19 pioraram ainda
mais a situação deixado
mais 140 milhões de pessoas sem acesso aos alimentos de que precisam.
Ao mesmo tempo, Guterres destacou o grande
impacto no planeta sobre
a maneira como os alimentos são produzidos, consumidos e desperdiçados. Ele
disse haver uma pressão
histórica sobre os recursos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA
O presidente do Sindicato dos técnicos de segurança do trabalho
do estado do Rio de Janeiro, CNPJ:32.366.049/0001-59, convoca os
Técnicos de segurança do trabalho, integrantes da categoria profissional diferenciada, associados e não associados ao sindicato convocante,
para Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 22/10/2021,
na sede da entidade, situada - a rua Lucas Rodrigues, Nº 06 sala 308 Parada de Lucas -RJ, iniciando às 16:00 horas em primeira convocação
e 17:00 hs em segunda convocação com quantos estiverem presentes,
para tratar das seguintes ordens do dia: a) aprovação da pauta de
reivindicações econômicas e sociais para compor a(s) Convenção (s)
Coletiva(s) de Trabalho e/ ou Acordo(s) Coletivo(s) de Trabalho de todos
os técnicos de segurança do trabalho do estado do Rio de Janeiro referente aos exercícios 2021 /2022 e de 2022/2023, e autorizar o SINTSERJ
a instauração de dissídio coletivo.; b) aprovação da comissão de negociação, com plenos poderes para iniciar e concluir as negociações da
categoria profissional diferenciada dos técnicos de segurança do trabalho, as deliberações tomadas nesta Assembléia prevalecerão para todos
os fins de direito e a ela se vincula aos técnicos de segurança do trabalho
do estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro 18 de Outubro de 2021.
Elias Bernardino da Silva Junior - Presidente.

APOLO HIGIENE E BELEZA ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPACÕES S.A.
CNPJ 15.826.055/0001-22 - NIRE 33.300.303.367
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
- Com fundamento no art. 123, parágrafo único, alínea ‘c’, da Lei nº
6.404/76, ficam convocados os acionistas da APOLO HIGIENE E BELEZA
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES S.A. (“Companhia”), pelos ora
signatários, acionistas titulares de 50% (cinquenta por cento) do capital
votante da Companhia, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária
no dia 22 de outubro de 2021, às 10 horas, na sede da Companhia, na Av.
Almirante Barroso, 91 - Sala 1008, Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
especialmente convocada para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
(i) eleição de até 2 (dois) Diretores para a Diretoria da Companhia, na forma
do artigo 9, § 4°, do Estatuto Social da Companhia. Informações Gerais:
Os acionistas da Companhia poderão participar da Assembleia Geral na
forma do artigo 126 da Lei nº 6.404/76. Os instrumentos de mandato com
poderes especiais para representação na Assembleia a que se refere
este Edital deverão ser depositados na sede da Companhia, no endereço
acima indicado, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da
realização da referida Assembleia Geral. Rio de Janeiro, 14 de outubro de
2021. PEDRO LANNA RIBEIRO; ANA EMILIA LANNA RIBEIRO; MARIA
REGINA LANNA RIBEIRO; ADÃO CARVALHO RIBEIRO.

naturais, o clima e o meio
ambiente com um custo
de bilhões de dólares por
ano. Este ano, o Dia Mundial da Alimentação deixa
claro que o poder de fazer
mudanças nesse setor está
nas mãos das pessoas.
Guterres chamou a
atenção para o tema “As
nossas ações são nosso
futuro.” Ele destacou que
em setembro o mundo se
juntou na Cúpula dos Sistemas Alimentares das Nações Unidas, onde países
assumiram compromissos
ousados para transformar
o setor e tornar as dietas
saudáveis mais baratas e
acessíveis. Ele apontou
que outro propósito do
evento foi tornar os sistemas alimentares mais eficientes, resilientes e sustentáveis em cada etapa
da produção e processa-

mento à comercialização,
transporte e entrega.
O chefe das Nações
Unidas sublinhou que se
deve repensar a forma de
consumo alimentar e as
escolhas mais saudáveis
em favor das pessoas e do
planeta. O secretário-geral
vê esperança para o futuro dos sistemas alimentares. A mensagem do líder
da ONU encerra com um
apelo à união ao propósito
das Nações Unidas na celebração do Dia Mundial
da Alimentação.
A meta da organização
é reafirmar o compromisso de se tomarem medidas
transformadoras para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
com sistemas alimentares
que melhorem a nutrição, o
meio ambiente e vida para
todos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGE – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - DOMINIUM COOP COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA E
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA. CNPJ n.º 40.423.865/000185 e NIRE 3340000456-6. Ficam convocados os 20 cooperados
da DOMINIUM COOP – COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA, para a AGE – Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2021, na Trav.
Pascoal, 323 – Engenhoca – Niterói - RJ, em primeira convocação às 09:00
horas, com a presença de 2/3 dos cooperados convocados, em segunda
convocação às 10:00 horas, com a presença de metade mais um dos cooperados convocados; e em terceira e última convocação, às 11:00 horas,
com a presença de no mínimo dez cooperados convocados para tratar
dos seguintes assuntos: I. Retorno das atividades; II. Eleição do Conselho Fiscal; III. Apresentação de Relatório de dívidas e autorização
para assinatura de acordos; IV. Rescisão de contratos em aberto VEliminação de cooperados inadimplentes; VI – Assuntos de interesses sociais. Niterói, 15 DE OUTUBRO DE 2021. Paulo Henrique dos
Santos Marinho – Presidente. Obs. A AGE vai se realizar fora da sede
social por questões de acomodações do quadro social

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
SINCOFARMA-RIO
CNPJ: 27.904.572/0001-51.
Sede Própria: Av. Almirante Barroso, 02 - 16º e 17º andares - Centro -RJ
CEP. 20031-000 - Tel: (21)2220-8585 - CNPJ: 27.904.572/0001-51.
EDITAL
De acordo com o Estatuto do Sindicato, convoco toda categoria do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Município do Rio de Janeiro para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada
no dia 27 de outubro de 2021, ATRAVÉS DA PLATAFORMA ZOOM NO
AMBIENTE VIRTUAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, às 15:00h,
em Primeira Convocação e 15h30min., em Segunda Convocação, com
qualquer número de presentes, para debater e aprovar a seguinte pauta:
1- Autorização de Negociação e Avaliação da proposta da convenção coletiva de trabalho 2021/2022 do SINDICATO DOS PRÁTICOS TÉCNICOS
DE AUXILIARES DE FARMÁCIA E EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE
DROGAS, MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS; 2 - Autorização de Negociação e Avaliação da proposta da convenção coletiva de
trabalho 2021/2022 do SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO; 3 - Autorizar a Diretoria a negociar com o SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS RODOVIARIOS E TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS E DIFERENCIADOS NO MUN DO RIO DE JANEIRO; 4 - Valores para a contribuição
sindical 2022; 5 - Valores para a contribuição confederativa 2022; 6 - Valores para a contribuição assistencial patronal 2022 7 - Assuntos Gerais.
Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2021.
Felipe Antônio Terrezo – Presidente

IGP-10 cai 0,31% em
outubro e acumula
alta de 16,08 no ano
O Índice Geral de Preços
– 10 (IGP-10) caiu 0,31%
em outubro. No mês anterior, o índice havia registrado taxa de -0,37%. Com
esse resultado, o índice acumula alta de 16,08% no ano
e de 22,53% em 12 meses.
Em outubro de 2020, o índice subira 3,20% no mês
e acumulava elevação de
19,85% em 12 meses. “O
preço do minério de ferro registrou nova queda,
agora de 19,46% e, mais
uma vez, manteve a taxa
do IGP-10 em terreno negativo. Milho (-4,99%) e
bovinos (-4,11%) também
registraram taxas negativas
o que contribuiu para o arrefecimento das pressões
inflacionárias ao produtor.
Já os preços ao consumidor
seguem sob forte influência
dos aumentos registrados
para energia elétrica e combustíveis”, afirma André
Braz, Coordenador dos Índices de Preços.
O Índice de Preços ao
Produtor Amplo (IPA) caiu
0,77% em outubro. No mês
anterior, o índice havia registrado taxa de -0,76%.
Na análise por estágios de
processamento, os preços
dos bens finais variaram de
2,13% em setembro para
1,10% em outubro. A principal contribuição para este
resultado partiu do subgrupo alimentos processados,
cuja taxa passou de 2,61%
para 1,28%. O índice relativo a bens finais (ex), que exclui os subgrupos alimentos
in natura e combustíveis para o consumo, variou 1,08%
em outubro. No mês anterior, a taxa subira 1,66%.
A taxa do grupo bens
intermediários passou de
1,83% em setembro para 1,91% em outubro. A
principal contribuição para este movimento partiu
do subgrupo combustíveis

e lubrificantes para a produção, cuja taxa passou de
0,14% para 3,62%. O índice
de bens intermediários (ex),
obtido após a exclusão do
subgrupo combustíveis e
lubrificantes para a produção, subiu 1,65% em outubro, ante 2,09% no mês
anterior.
O índice do grupo matérias-primas brutas passou
de -5,01% em setembro
para -4,62% em outubro.
As principais contribuições
para esta taxa menos negativa partiram dos seguintes itens: minério de ferro
(-22,17% para -19,46%),
cana-de-açúcar (1,17% para 3,16%) e mandioca/aipim (2,61% para 10,80%).
Em sentido descendente,
os movimentos mais relevantes ocorreram nos itens
milho em grão (0,52% para -4,99%), soja em grão
(2,47% para -0,16%) e bovinos (-0,42% para -4,11%).
O Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) subiu
1,26% em outubro. Em setembro, o índice havia apresentado taxa de 0,93%. Seis
das oito classes de despesa componentes do índice
registraram acréscimo em
suas taxas de variação: educação, leitura e recreação
(1,34% para 3,50%), habitação (1,33% para 1,67%),
transportes (0,97% para
1,23%), alimentação (1,05%
para 1,30%), comunicação
(0,12% para 0,35%) e vestuário (0,18% para 0,40%). As
principais contribuições para este movimento partiram
dos seguintes itens: passagem aérea (11,50% para
28,66%), tarifa de eletricidade residencial (3,06% para 5,41%), gasolina (1,72%
para 2,49%), hortaliças e legumes (1,04% para 6,41%),
tarifa de telefone residencial
(0,24% para 2,12%) e calçados (0,08% para 0,70%).

Atividade econômica tem
nova queda em agosto
A atividade econômica
brasileira teve variação negativa em agosto deste ano,
de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pelo
Banco Central (BC). O Índice de Atividade Econômica
do Banco Central (IBC-Br)
apresentou queda de 0,15%
em agosto de 2021 em relação ao mês anterior, de
acordo com os dados dessazonalizados (ajustados para o
período), chegando a 139,23
pontos.
Na comparação com
agosto de 2020, houve crescimento de 4,74% (sem
ajuste para o período, já que
a comparação é entre meses
iguais). No ano, foi registrada alta de 6,41%. Em 12
meses encerrados em agosto, o indicador também ficou positivo, em 3,99%.
Segundo a Agência Brasil, o índice é uma forma de
avaliar a evolução da atividade econômica brasileira e
ajuda o BC a tomar decisões

sobre a taxa básica de juros,
a Selic, definida atualmente
em 6,25% ao ano. O índice
incorpora informações sobre
o nível de atividade dos três
setores da economia: a indústria, o comércio e os serviços
e a agropecuária, além do volume de impostos.
Entretanto, o indicador oficial é o Produto Interno Bruto
(PIB, soma dos bens e serviços
produzidos no país), calculado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
No segundo trimestre deste
ano, o PIB apresentou variação
negativa de 0,1%. No primeiro
semestre, o PIB registrou alta
de 6,4% e em 12 meses, acumulou alta de 1,8%. Em 2020,
o PIB do Brasil caiu 4,1%,
totalizando R$ 7,4 trilhões.
Foi a maior queda anual da
série do IBGE, iniciada em
1996 e que interrompeu o
crescimento de três anos
seguidos, de 2017 a 2019,
quando o PIB acumulou alta de 4,6%.

4 Negócios & Empresas

MEIO
AMBIENTE
Ana Rita Albuquerque

A Lei de Biossegurança
em pauta no STF

O

exclusivismo antropocêntrico do “ser”, sem uma
preocupação biocêntrica e das gerações futuras,
pode ser visto em vários exemplos relativos às pesquisas científicas no campo da bioética, a exemplo dos
estudos com células-tronco de embriões humanos. Da
mesma forma, o exemplo da Lei de Biossegurança, Lei
11.105/2005, que autorizou o registro e a liberação em
escala comercial dos organismos geneticamente modificados (OGMs), a produção e a comercialização das
sementes de soja geneticamente modificadas já registradas, bem como o plantio dos grãos reservados pelos
produtores rurais para uso próprio na safra 2004/2005.
O mesmo se pode dizer da ética no uso do solo e da
água, questionando-se, inclusive, a destinação que hoje
fazemos de 70% de nossa água doce para uso agroindustrial, principalmente para a irrigação, enquanto
muitos sofrem com falta de água para consumo. Outros
exemplos poderiam ser dados, como a cessão gratuita
ou onerosa de florestas primárias ou mesmo a autorização de queimadas para a formação de pastos para animais ou para a produção de cana-de-açúcar e oleaginosas, visando à produção de biodiesel, ou a substituição
de grandes extensões de prados por florestas plantadas
para abastecer a indústria de papel e celulose sem uma
detida análise dos custos humanos entre gerações.
Sem uma base ética e responsável, pode-se tornar
irreversível o processo de apropriação da Natureza. Hoje, já se confirma a tese de que a maior riqueza que as
nações possuem está em sua biodiversidade e na informação genética de todas as espécies vegetais. Diante da
atual revolução biotecnológica, pode-se admitir que cada
árvore cortada sem um planejamento sustentado significa uma incalculável perda patrimonial.
No entanto, torna-se clara a preferência, mesmo
no âmbito das decisões do Supremo Tribunal Federal
(STF), por escolhas objetivas, preterindo aquelas subjetivas, que levem em conta, por exemplo, os direitos
ambientais das presentes e futuras gerações.
É justamente essa base ética de apropriação da Natureza que exige ao STF sopesar a adequação e a necessidade de uso de organismos geneticamente modificados, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que
coloca a necessidade de revisão de alguns dispositivos
da Lei de Biossegurança.
Analisar se o princípio da precaução e o direito à
saúde e a uma existência digna das gerações presentes e
futuras possuem peso suficiente para justificar a restrição ao uso de transgênicos não é tarefa fácil. Qual
será a medida menos onerosa para as futuras gerações?
Ampliar os estudos para o licenciamento ambiental no
uso de transgênicos, o que importa na inconstitucionalidade ainda que parcial da lei de biossegurança, ou
acelerar a liberação comercial de produtos em detrimento do princípio da precaução, como vem sendo feito,
e declarar a constitucionalidade da lei atualmente em
vigor?
A questão está posta entre os votos do ministro
Fachin, proferido mês passado, no sentido de acolher a
ADI e o do relator Nunes Marques, contra a ADI. Se
estamos entre as trevas e a Ciência, só o futuro dirá, por
isso, talvez seja melhor se precaver.

Educbank Gestão de Pagamentos Educacionais S.A. - CNPJ/ME nº 37.315.476/0001-21 - NIRE 35.300.555.201 - Reunião de
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação - Ficam convocados os Acionistas da Educbank Gestão de Pagamentos
Educacionais S.A. (“Companhia”), conforme disposto no Artigo 8, do Estatuto Social da Companhia e nas Cláusulas 4.1.2 e 4.1.3
do Acordo de Acionistas, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia
25/10/2021, às 07h30, com a presença de acionistas que representem no mínimo 50% do capital social com direito de voto, ou,
em segunda convocação, no dia 28/10/2021, às 18 horas, com a presença de qualquer número dos acionistas com direito de
voto, em ambiente virtual pelo link https://us02web.zoom.us/j/5058965956?pwd=VUJJUGVtSU9iWHd4TGw2T3E2b3ZyUT09, a fim
de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para: (i) alterar o
endereço da sede da Companhia da Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 1.739, Box 85, Jardim Paulistano, São Paulo-SP, CEP 01452001, para a Rua Professor Atílio Innocenti, 165, 2º andar, sala 103, Vila Nova Conceição, São Paulo-SP, CEP 04538-000; e (ii) incluir
no objeto social a atividade de aluguel de computadores, notebooks e equipamentos para terceiros; e (b) a celebração da operação
de captação de recursos pela Companhia por meio de mútuos conversíveis (“Créditos”), no valor total de até R$8.000.000,00, a ser
contratado com acionistas da Companhia (“Investidores”), tendo como objetivo o desenvolvimento de suas atividades (“Operação
de Rodada Conversível”), que resultará, em caso de evento de liquidez, conforme a ser definido nos contratos da Operação de
Rodada Conversível (“Evento de Liquidez”), em um aumento de capital e em uma emissão de novas ações da Companhia da
mesma classe de ações atualmente detidas pelos Investidores, as quais serão integralizadas com os Créditos (“Conversão”), de
forma a resultar na emissão de quantas ações do capital social da Companhia, em bases totalmente diluídas, forem necessárias
para promover a quitação destes instrumentos de mútuos conversíveis (“Ações da Rodada Conversível”), considerando, para tanto,
que o preço de cada ação será o que for menor entre o seguinte valor de avaliação (pre money) da Companhia: (i) 80% do preço
por ação precificado no Evento de Liquidez; ou (ii) R$100.000.000,00, dividido pelo número agregado de ações da Companhia
no momento imediatamente anterior ao Evento de Liquidez, em bases totalmente diluídas; e (c) a autorização aos Diretores da
Companhia para celebrarem os contratos e documentos referente à Operação de Rodada Conversível. São Paulo, 14/10/2021.
Danilo Pereira da Costa Filho - Presidente do Conselho de Administração.

Sábado, domingo e segunda-feira, 16, 17 e 18 de outubro de 2021 l Monitor Mercantil

Brasil entra com 35% da
produção mundial de café
A
safra mundial de
café robusta para o ano-cafeeiro
2020-2021 está prevista em
74,3 milhões de sacas de
60kg, volume 1,6% maior
que 2019-2020. O Vietnã,
maior produtor dessa espécie, deverá ser responsável
por 29,2 milhões de sacas,
volume que representa uma
redução de 3% em relação
à safra passada. Em relação
ao café da espécie arábica a
previsão mundial é que sejam produzidas 101,8 milhões de sacas no corrente
ano-cafeeiro
2020-2021,
safra que corresponde a um
aumento de 8,5%, se comparada com a anterior.
O Brasil teve sua safra
total estimada em 61,62
milhões de sacas de 60kg,
número que representa
35% da produção mundial,
estimada em 176.1 milhões
de sacas incluindo as espécies de arábica e robusta. Tal produção brasileira
contempla 47,3 milhões
de sacas de café arábica,
que equivalem a 46,4% da
produção mundial, e 14,2
milhões de sacas de café
robusta, as quais correspondem a 19% do volu-

me físico produzido dessa
espécie no mundo. Essa
performance posiciona o
Brasil em primeiro lugar na
produção de café arábica e
em segundo lugar na produção de café robusta, em
nível global.
Em relação à Colômbia,
que é o terceiro país maior
produtor de café no mundo, precedida pelo Brasil e
Vietnã, cuja safra é exclusivamente da espécie arábica,
deverá colher nesse mesmo
ano-cafeeiro 14,1 milhões
de sacas que correspondem
a 13,8% da produção mundial de café arábica e 8%
da produção total de café
no planeta. Para fins dessas
análises, a safra mundial de

café do ano-cafeeiro 20202021 foi estimada em 176,1
milhões de sacas, sendo
101,8 milhões de sacas da
espécie arábica (57,8%) e
74,3 milhões de sacas de café robusta (42,2%).
Os dados e números estatísticos da cafeicultura
brasileira e mundial, que
permitiram realizar estas
análises e estabelecer comparações da produção dos
cafés arábica e robusta
pelos três maiores países
produtores de café (Brasil,
Vietnã e Colômbia) foram
extraídos do Sumário Executivo do Café – setembro
de 2020, da Secretaria de
Política Agrícola – SPA, do
Ministério da Agricultura

Pecuária e Abastecimento
(Mapa), disponível na íntegra, no Observatório do
Café do Consórcio Pesquisa Caffé, coordenado pela
Embrapa Café.
Neste mesmo contexto
de análise da performance da cafeicultura, o Valor
Bruto da Produção – VBP
dos Cafés do Brasil, também produzido mensalmente pela SPA – Mapa,
está estimado em R$ 32,5
bilhões para 2020, sendo R$
27 bilhões de café arábica,
que equivalem a aproximadamente 83% desse total,
e R$ 5,5 bilhões da espécie
de café robusta, que correspondem a 17% do total do
VBP.

Rio Indústria apoia lei que desburocratiza
e facilita criação de novos negócios

E

m audiência pública realizada nesta
quinta-feira (14), na
Câmara Municipal do Rio,
sobre o Projeto de Lei Complementar nº 43/2021 que
regulamenta a Declaração
de Direitos da Liberdade
Econômica prevista na Lei
Federal nº 13.874/2019, a

Rio Indústria, associação de
indústrias do Rio de Janeiro,
manifestou seu apoio a aprovação integral ao Projeto de
Lei Complementar e expôs a
necessidade de abranger atividades industriais de baixo
risco no âmbito do município do Rio, favorecendo assim as pequenas indústrias.

O Projeto de Lei Complementar, que atualmente
encontra-se em discussão
na Câmara Municipal, busca
desburocratizar e facilitar a
criação de novos negócios,
como por exemplo, prevendo a dispensa da necessidade
de alvará de funcionamento.
“A Rio Indústria apoia

integralmente esta iniciativa
e luta para que as atividades
de baixo risco industriais
entrem no rol de atividades
cobertas por esta Lei, favorecendo assim pequenas
indústrias como, por exemplo, padarias e gráficas”,
ressalta Sérgio Duarte, presidente da associação.

Sete em cada 10 pequenos e médios
lojistas virtuais vendem via WhatsApp

O

WhatsApp é um
dos aplicativos
mais utilizados
pelos brasileiros. O aplicativo de mensagens tem 120
milhões de usuários ativos
no Brasil e 1,5 bilhão no
mundo. Na tarde do último
dia 4, o aplicativo, assim como outros dispositivos do
Grupo Facebook, mostraram instabilidade no mundo todo, deixando o canal
de comunicação fora do ar.
A empresa assumiu que
o problema foi global e,
somente após 6 horas, os
aplicativos voltaram a funcionar. Colaboradores e
profissionais das redes sociais também notaram dificuldade em trabalhar. Os
três aplicativos também

enfrentaram instabilidade
em junho passado, durante
cerca de duas horas e meia.
Na ocasião, o Facebook
afirmou que a falha havia
sido causada por um ajuste
de configuração.
De acordo com levantamento da plataforma Loja
Integrada, cerca de 75% dos
pequenos e médios lojistas
usam o aplicativo como canal
direto de vendas com seus
clientes – além da loja virtual. Além disso, quase 68%
dos lojistas da Loja Integrada afirmam usar o Whatsapp
como principal ferramenta
de atendimento ao cliente, seguido pelo Instagram
(15%) e do e-mail (5,6%). A
pesquisa foi realizada com
3.060 lojistas virtuais de todo

o país durante o mês de maio
e junho de 2021 por meio de
questionário na internet.
Já estudo da Kaspersky,
em parceria com a empresa
de pesquisa Corpa intitulado “Infodemia e os impactos na vida digital” apontou
que sete em cada d10 (71%)
internautas brasileiros, entre 20 e 65 anos de idade,
recorreram a redes sociais
para se informar nos últimos 12 meses. As mulheres
(72%) têm uma ligeira preferência pelas plataformas
em comparação com os homens (70%) no Brasil.
Segundo o levantamento,
as redes sociais foram criadas para ajudar a conectar
pessoas, mas tornaram-se
rapidamente a porta de en-

trada para o acesso à informação, pois os internautas
podem seguir tanto os veículos quanto os perfis de
criadores de conteúdo que
eles gostam para receber
suas novidades no feed de
notícias. E é este comportamento que o estudo da Kaspersky mostra ao confirmar
que 83% dos brasileiros cuidaram da saúde embasados
em informações que leram
nas redes sociais. Além disso, 88% disseram que utilizaram as redes sociais para
manterem-se informados
sobre o funcionamento de
serviços (públicos e comerciais) durante a pandemia,
tendência que não passou
despercebida por fraudadores e cibercriminosos.
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China diz que segue sendo terreno fértil para investimento
Primeiro-ministro garante que país dará mesmo tratamento a investidores estrangeiros

O

primeiro-ministro Li Keqiang
disse que a China
continuará a promover um
ambiente de negócios de
classe mundial, orientado
pelo mercado e governado
por um sólido quadro legal, para garantir que o país
continue sendo um terreno
fértil para o investimento
estrangeiro.
Li fez as observações ao
discursar na cerimônia de
abertura na quinta-feira (14)
da 130ª sessão da Feira de
Importação e Exportação
da China, também conhecida como Feira de Cantão,
em Guangzhou.
Li disse que a China en-

curtará ainda mais as listas
negativas sobre o acesso ao
mercado pelo investimento estrangeiro, eliminará os
itens de fabricação na lista
negativa nas zonas-piloto
de livre comércio e continuará facilitando o acesso ao
setor de serviços.
A China garantirá a implementação de alto padrão
do tratamento nacional
pós-estabelecimento para
investidores estrangeiros, e
garantirá que as empresas
com investimento estrangeiro desfrutem de tratamento igual em termos de
acesso a fatores de produção, aprovação de qualificação, operação comercial,

estabelecimento de padrões
e aquisições governamentais, disse.
Li ressaltou que os investidores estrangeiros serão
apoiados no aumento do
investimento em áreas como manufatura de média e
alta gama e serviços modernos, bem como nas regiões
central e ocidental, e terão
tratamento igual em termos
de revisão e apoio sobre o
uso da terra e avaliação ambiental.
Volume estrangeiro
Em junho, o investimento direto estrangeiro (IDE)
que entrou na parte conti-

nental da China, em uso
real, expandiu-se 35,4%
em termos anuais, para
481 bilhões de yuans (cerca de US$ 75,3 bilhões) nos
primeiros cinco meses de
2021. O volume aumentou
30,3% ante o mesmo período de 2019.
O investimento estrangeiro na indústria de serviços ficou em 381,9 bilhões
de yuans durante o período,
uma subida anual de 41,6%,
com o investimento estrangeiro no setor de serviços
de alta tecnologia subindo
37,6%.
Entre janeiro e maio, o
investimento dos países ao
longo do Cinturão e Rota

cresceu 54,1%, e o investimento da Associação das
Nações do Sudeste Asiático
e União Europeia aumentou 56% e 16,8%, respectivamente.
Segundo a Xinhua, os
investimentos estrangeiros
realmente usados pelas regiões no leste, centro e oeste
da China aumentaram 37%,
36% e 10,4%, respectivamente.

O
primeiro-ministro
chinês afirmou que as empresas com investimento
estrangeiro são encorajadas a empreender pesqui-

sas encarregadas e desenvolver negócios e projetos
no Plano Nacional de Ciência e Tecnologia da China.
A China continuará a implementar seriamente a Lei
de Investimento Estrangeiro e seus regulamentos
de apoio, intensificar os esforços contra monopólios
e concorrência desleal de
acordo com a lei, combater
resolutamente as violações
da propriedade intelectual
e promover um campo de
igualdade onde todas as
empresas, tanto nacionais
quanto estrangeiras, sejam
tratadas como iguais, disse
Li.

BR também possui comprovada flexibilidade financeira para fazer frente
ao relevante pagamento da
aquisição”, destacou relatório da Fitch.
O relatório destacou
que o rating da EDP BR
reflete o risco de negócio
da companhia de baixo a
moderado, decorrente de
sua atuação no setor brasileiro de energia elétrica. O
perfil de crédito do grupo
se beneficia da diversificação de sua atividade em

termos de segmentos e ativos, que ajuda a diluir os
riscos operacionais e regulatórios.
A Fitch espera que haja
um fortalecimento da geração operacional de caixa do
grupo EDP nos próximos
anos, dada a recuperação
do consumo de energia nas
áreas de concessão de suas
distribuidoras, a melhora no
cenário hidrológico e a entrada em operação de quatro projetos de transmissão
até o início de 2022.

Investimento

Rating da EDP BR não muda com aquisição da Celg-T

P

ara a Fitch Ratings,
a qualidade de crédito da EDP Energias do Brasil S.A. (EDP
BR, Rating Nacional de
Longo Prazo ‘AAA (bra)’,
Perspectiva Estável) não se
altera com a vitória no leilão de privatização da Celg
S.A. (Celg-T) nesta quinta-feira (14).
A EDP Brasil é uma
subsidiária da portuguesa
EDP. Ela detém investimentos no setor de energia, ativos de geração, dis-

tribuição, transmissão e
comercialização em 11 estados: São Paulo, Espírito
Santo, Minas Gerais, Mato
Grosso do Sul, Tocantins,
Amapá, Pará, Maranhão,
Ceará, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul.
A EDP BR venceu o leilão de privatização da Celg-T de Goiás após lance de
R$ 1,98 bilhão, representando ágio de 80% frente
ao preço mínimo da disputa. A aquisição contempla as três concessões da

Celg-T, que totalizam 755,5
km de linhas de transmissão e 14 subestações, com
receita anual permitida
(RAP) conjunta para o ciclo 2021/2022 de BRL223
milhões e vencimento de
concessões após 2043. O
fechamento da operação e
o desembolso por parte da
EDP BR devem ocorrer até
março de 2022.
Segundo a agência de
classificação de risco, a
aquisição aumenta a escala de negócios da EDP

BR no segmento de transmissão, de menor risco no
setor elétrico, ao mesmo
tempo que contribui para diversificar seus ativos.
Em termos financeiros, a
alavancagem líquida ajustada consolidada deverá
permanecer
compatível
com a classificação, apesar
da expectativa de aumento
da alavancagem financeira
líquida ajustada consolidada em 0,4 vez a partir de
2022, atingindo 3,2 vezes
em 2022 e 2023. “A EDP
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Três perguntas: Commodities - superciclo, Evergrande e impactos

C

onversamos com
João
Daronco,
analista (CNPI) da
Suno Research, sobre se estamos vivendo ou não um
superciclo das commodities,
como as commodities brasileiras seriam afetadas num
cenário extremo de quebra
da chinesa Evergrande e
quais companhias de capital
aberto seriam mais afetadas
caso ocorra uma piora do
mercado de commodities.
Com relação a Evergrande,
o Banco Popular da China,
banco central chinês, disse
nesta sexta que “o efeito
de contágio dos problemas
de dívida do Evergrande
Group no sistema bancário
chinês é controlável”.
O que é especificamente um superciclo de

commodities? Na sua
opinião, estamos vivendo
um superciclo?
Muito se tem falado sobre
um possível superciclo de
commodities e, basicamente,
a nomenclatura “superciclo”
está relacionada com a amplitude do ciclo, e não com
a magnitude, ou seja, está
relacionado a um ciclo super
longo e não super intenso.
O superciclo mais recente que vivenciamos foi
durante o início dos anos
2000, quando a China ultrapassou a barreira dos US$
2.000 per capita e aumentou
abruptamente a demanda
por parte das commodities.
Sobre a segunda parte da
questão, sobre se estamos
vivenciando um superciclo,
para que tenhamos um su-

perciclo, é necessária uma
questão estrutural, como
foi o exemplo do crescimento da China em 2000.
Atualmente, eu vejo questões relacionadas com políticas fiscais e monetárias
expansionistas, porém, não
evidencio nada estrutural.
Por conta disso, dado o momento atual, não vejo um
superciclo pela frente.
Como você viu o problema da chinesa Evergrande? Num cenário
extremo de quebra da
empresa, esse problema
afetaria as commodities
brasileiras?
É uma questão relevante e bastante preocupante.
A Evergrande é uma das
maiores empresas imobiliárias chinesas e a China é um

dos principais parceiros comerciais do Brasil. Qualquer
impacto na economia Chinesa acaba tendo impactos
no Brasil. Em uma eventual
quebra da companhia, vejo
que existem consequências
em um primeiro momento
no minério de ferro, que é
utilizado na fabricação do
aço, que por sua vez é utilizado predominantemente
na construção civil.
A dinâmica do minério
de ferro é bastante simples.
A Austrália e o Brasil exportam para a China. Caso
exista uma queda na demanda poderíamos ver um
impacto nos preços.
Caso haja uma piora
no mercado de commodities, na sua opinião,
quais empresas brasilei-

ATLÂNTICA COMPANHIA DE SEGUROS

Companhia Aberta
CNPJ n.º 33.102.476/0001-92
NIRE 33.300.108.611 | Código CVM n.º 00889-3
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE
OUTUBRO DE 2021. 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 15 de outubro
de 2021, às 09h, na sede social da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av.
Afrânio de Melo Franco, 290 - Sala 101-parte - Leblon, CEP 22430-060.
2. Convocação: O Edital de Convocação foi publicado, na forma do art. 124
da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
S.A.”), (i) no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nas edições dos dias
24 de setembro de 2021, 27 de setembro de 2021 e 28 de setembro de 2021,
nas páginas 03, 07, e 03, respectivamente; e (ii) no Jornal Monitor Mercantil,
nas edições dos dias 24 de setembro de 2021, 27 de setembro de 2021 e 28
de setembro de 2021, nas páginas 06, 08, e 06, respectivamente. 3. Presença:
Presentes acionistas titulares de 11.860.569 ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, representando
96,81% do capital social total e com direito a voto, conforme assinaturas
constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presente, também, o Sr.
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, na qualidade de representante da administração. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr.
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães e secretariados pela Sra.
Fernanda Martins Celestino. 5. Publicações e Divulgação: Os documentos
pertinentes aos assuntos integrantes da ordem do dia, incluindo a proposta
de administração da assembleia geral, foram colocados à disposição dos
acionistas na sede da Companhia e divulgados nas páginas eletrônicas da
Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). 6. Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas da
Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
(i) redução do capital social da Companhia, no montante de R$ 100.000.000,00
(cem milhões de reais), sem o cancelamento de ações, com a restituição de
valor aos acionistas, na proporção de sua participação no capital social, no
montante de R$8,162451726 por ação da Companhia, mediante, a critério do
acionista: (a) a transferência e entrega de ações ordinárias e ações preferenciais de emissão de Klabin S.A. atualmente de titularidade da Companhia,
conforme proposta da administração; ou (b) pagamento em dinheiro (“Redução de Capital”); (ii) reforma do artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, para refletir o novo capital social da Companhia, em caso de aprovação da Redução de Capital; e (iii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para efetivar as deliberações acima.
7. Deliberações: Instalada a assembleia e após o exame e a discussão das
matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram o
quanto segue: 7.1. Aprovar, por 11.860.569 votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 abstenções, a lavratura da ata desta assembleia na forma de sumário
contendo transcrição apenas das deliberações tomadas e sua publicação com
a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme dispõe o artigo 130, §§ 1º e 2º da Lei das S.A.. 7.2. Aprovar, por 11.860.569 votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 abstenções, a Redução de Capital. 7.2.1. Consignar que, em razão da Redução de Capital ora aprovada, a cifra do capital
social da Companhia passará dos atuais R$ 716.837.898,75 (setecentos e
dezesseis milhões, oitocentos e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e oito
reais e setenta e cinco centavos) para R$ 616.837.898,75 (seiscentos e dezesseis milhões, oitocentos e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e oito
reais e setenta e cinco centavos). 7.2.2. Consignar que a Redução de Capital
ora aprovada será efetivada sem o cancelamento de ações da Companhia,
de forma que o capital social continuará dividido em 12.251.221 (doze milhões,
duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e vinte e uma) ações ordinárias
nominativas escriturais, sem valor nominal. 7.2.3. Consignar que, nos termos
do art. 174 da Lei das S.A., a Redução de Capital somente se tornará efetiva
60 (sessenta) dias após a publicação desta ata nos jornais de grande circulação usados pela Companhia. 7.2.4. Consignar que os procedimentos, data
de corte, data de pagamento e data de início da negociação de ações ex
redução serão oportunamente informados aos acionistas da Companhia por
meio de aviso. 7.2.5. Consignar que a restituição de valor aos acionistas, na
proporção de sua participação no capital social, contemplará o montante de
R$ 8,162451726 por ação da Companhia, sendo facultada aos acionistas a
efetivação desta restituição por meio de duas alternativas, a seu critério: (i) o
recebimento de ações ordinárias e ações preferenciais de emissão de Klabin
S.A. (“Klabin”) atualmente de titularidade da Companhia, destinadas à formação de certificados de depósito de ações (“Units”) de emissão de Klabin, por
cada ação de emissão da Companhia de sua titularidade; ou (ii) o recebimento, em dinheiro, do montante correspondente ao valor de restituição por cada
ação de emissão da Companhia de sua titularidade. 7.2.6. Consignar que,
para a restituição, prevê-se que o procedimento padrão a ser adotado será o
recebimento das ações de emissão de Klabin, destinadas à formação de Units,
avaliados de acordo com o valor registrado na contabilidade da Companhia
em informações trimestrais de 30 de setembro de 2021. Cada Unit de Klabin
corresponde a uma ação ordinária e quatro ações preferenciais de emissão
de Klabin. 7.2.7. Consignar que os acionistas da Companhia que assim desejarem também poderão optar por receber em dinheiro todo o valor de restituição decorrente da Redução de Capital durante período a ser determinado
pela Companhia, entre a publicação da AGE e a efetivação da Redução de
Capital, de acordo com prazos e procedimentos de manifestação a serem
oportunamente informados aos acionistas por meio de aviso. 7.3. Aprovar,
por 11.860.569 votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 abstenções, a reforma
do artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, para refletir o novo
capital social da Companhia, passando referido dispositivo estatutário a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente
subscrito e integralizado, é de R$ 616.837.898,75 (seiscentos e dezesseis
milhões, oitocentos e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e oito reais e
setenta e cinco centavos), dividido em 12.251.221 (doze milhões, duzentos
e cinquenta e um mil, duzentos e vinte e uma) ações ordinárias nominativas
escriturais, sem valor nominal.” 7.4. Aprovar, por 11.860.569 votos favoráveis,
0 votos contrários e 0 abstenções, a autorização para os administradores
praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações
acima. 8. Documentos: Os documentos submetidos à assembleia pelos
acionistas foram numerados seguidamente, autenticados pela mesa e ficam
arquivados na sede da Companhia. 9. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, o presidente declarou a assembleia encerrada. Foi lavrada a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, depois de lida e achada
conforme, foi assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 15 de outubro
de 2021. Mesa: Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - Presidente; Fernanda Martins Celestino - Secretária. Representante da Administração: Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães. Acionistas presentes: Sociedade Técnica Monteiro Aranha S.A., Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho, Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Joaquim Álvaro
Monteiro de Carvalho, Ana Maria Monteiro de Carvalho, Monteiro Aranha
Participações S.A., Álvaro Luiz Monteiro de Carvalho Garnero, Mario Bernardo Monteiro de Carvalho Garnero, Myrna Rita Monteiro de Carvalho Domit,
Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit, Joaquim Pedro Monteiro de
Carvalho Collor de Mello, Antônio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães,
Astrid Monteiro de Carvalho Guimarães Lima Rocha Faria e Pedro Alberto
Guimarães Filho (p.p. Tania Camilo); e Sergio Francisco Monteiro de Carvalho
Guimarães. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2021. Mesa: Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - Presidente. Fernanda Martins Celestino - Secretária.

Grupo Bradesco Seguros
CNPJ nº 33.151.291/0001-78 - NIRE 33.300.284.958
ATA SUMÁRIA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E
ORDINÁRIA REALIZADAS CUMULATIVAMENTE EM 30.3.2021
Data, Hora e Local: Em 30.3.2021, às 16h50, na sede social, Avenida Rio de
Janeiro, 555, 20º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675. Mesa:
Presidente: Ney Ferraz Dias; Secretário: Vinicius Marinho da Cruz. Quorum de
Instalação: Totalidade do capital social. Presença Legal: Administrador da
Sociedade e representante da empresa KPMG Auditores Independentes.
Publicações Prévias: Os documentos de que trata o artigo 133 da lei nº
6.404/76, quais sejam: os Relatórios da Administração e dos Auditores
Independentes, o Parecer dos Atuários Auditores Independentes e as
Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social findo em 31.12.2020,
foram publicados em 28.2.2020 nos jornais “Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro”, páginas 67 a 72, e “Monitor Mercantil”, páginas 23 a 26. Edital de
Convocação: Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no
parágrafo 4º do artigo 124 da lei nº 6.404/76. Assembleia Geral Extraordinária:
• aprovaram, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria,
registrada na Reunião daquele Órgão de 23.3.2021, dispensada sua
transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para alterar o
estatuto social no “caput” do artigo 7º, modificando a denominação do cargo de
Diretor Geral para Diretor-Presidente, com a consequente alteração da redação
dos Parágrafos Segundo e Quinto do Artigo 8º, Artigos 10 e 11; e no artigo 9º,
excluindo as alíneas “c” e “e”, renumerando-se as demais. Em consequência,
as redações dos mencionados dispositivos passarão a ser as seguintes, após
a homologação do processo pela Superintendência de Seguros PrivadosSUSEP: “Artigo 7º) A Sociedade será administrada por uma Diretoria, eleita
pela Assembleia Geral, com mandato de 3 (três) anos, estendendo-se até a
posse dos novos administradores eleitos, composta de 3 (três) a 11 (onze)
membros, distribuídos nas seguintes categorias de cargos: Diretor-Presidente,
Diretor Gerente e Diretor. Artigo 8º) - Parágrafo Segundo - Ressalvadas as
exceções previstas expressamente neste Estatuto, a Sociedade só se obriga
mediante assinaturas, em conjunto, de no mínimo 2 (dois) Diretores, devendo
um deles estar no exercício do cargo de Diretor-Presidente ou Diretor Gerente.
Parágrafo Quinto - Em caso de ausência ou impedimento temporário de
qualquer Diretor, inclusive do Diretor-Presidente, a própria Diretoria escolherá
o substituto interino dentre seus membros. Em caso de vaga, a eleição do
substituto se fará de acordo com o que dispõe o Artigo 7º, deste Estatuto. Artigo
9º) Compete à Diretoria, reunida e deliberando de conformidade com o
presente Estatuto: a) deliberar sobre as condições das operações ativas e
passivas; b) estabelecer o limite de endividamento da Sociedade; c) cuidar
para que os negócios sociais sejam conduzidos com probidade, de modo a
preservar o bom nome da Sociedade; d) fixar a orientação geral dos negócios
da Sociedade; e) limitado ao montante global anual aprovado pela assembleia
geral, realizar a distribuição das verbas de remuneração e previdenciária aos
administradores; f) autorizar a concessão de qualquer modalidade de doação,
contribuição ou auxílio, independentemente do beneficiário; g) aprovar a
aplicação de recursos oriundos de incentivos fiscais; h) submeter à assembleia
geral propostas objetivando aumento ou redução do capital social, grupamento,
bonificação, ou desdobramento de suas ações, operações de fusão,
incorporação ou cisão e reformas estatutárias da Sociedade. Artigo 10) Além
das atribuições normais que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto,
compete especificamente a cada membro da Diretoria: a) Diretor-Presidente: I.
presidir as reuniões da Diretoria; II. orientar as atividades sociais e fazer
executar a política estabelecida e as deliberações da própria Diretoria; III.
distribuir entre o Diretor Gerente e Diretores, atribuições nas diversas áreas
operacionais e administrativas da Sociedade; IV. dirimir dúvidas ou
controvérsias surgidas na administração executiva da Sociedade; b) Diretor
Gerente: o desempenho das funções que lhes forem atribuídas, reportando-se
ao Diretor-Presidente; c) Diretores: coordenar e dirigir as atividades de suas
respectivas Diretorias, reportando-se ao Diretor-Presidente ou Diretor Gerente
a que ficarem subordinados. Artigo 11) A Diretoria fará reuniões sempre que
necessário, deliberando validamente desde que presente mais da metade dos
Diretores em exercício, com a presença obrigatória do titular do cargo de
Diretor-Presidente ou seu substituto. As reuniões serão realizadas sempre que
convocados os seus membros pelo Diretor-Presidente ou por no mínimo 2
(dois) Diretores. A Diretoria deliberará por maioria de votos, cabendo ao DiretorPresidente voto de qualidade, no caso de empate.”. Assembleia Geral
Ordinária: 1) tomaram as contas dos Administradores e aprovaram
integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo
em 31.12.2020; 2) reelegeram, para compor a Diretoria da Sociedade, os
senhores: Diretor-Presidente: Ney Ferraz Dias, brasileiro, casado, securitário,
RG 58.055.565-3/SSP-SP, CPF 813.465.577-72, com endereço profissional
na Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP
20931-675; Diretor Gerente: Américo Pinto Gomes, brasileiro, casado,
securitário, RG 65.168.400-6/SSP-SP, CPF 749.510.847/91; Diretores:
Gedson Oliveira Santos, brasileiro, casado, securitário, RG 63.978.640-6
SSP/SP, CPF 261.708.518/05; Pedro Bosquiero Junior, brasileiro, solteiro,
administrador de empresas, RG 14.498.539-1/SSP-SP, CPF 066.651.518/24,
todos com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte,
Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; Saint’Clair Pereira
Lima, brasileiro, divorciado, atuário, RG 08.160.742-6/IFP-RJ, CPF
038.025.307/05, com endereço profissional na Avenida Rio de Janeiro, 555,
19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675; e Vinicius Marinho da
Cruz, brasileiro, casado, securitário, RG 50.942.449-1/SSP-SP, CPF
074.063.487-97, com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 18º
andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Todos
terão mandato de 3 (três) anos, até 30.3.2024, estendendo-se até a posse dos
Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizar no
ano de 2024. Os Diretores reeleitos preenchem as condições previstas na
Resolução CNSP nº 330, de 9.12.2015, da Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP, e arquivaram na sede da Sociedade declaração, sob as
penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade
mercantil em virtude de condenação criminal; 3) ratificaram, perante à
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as seguinte designações:
• Gedson Oliveira Santos - pela implementação de controles internos das
atividades da Sociedade; pelos controles internos específicos para a prevenção
contra fraudes; e pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3.3.1998,
que trata dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores;
• Vinicius Marinho da Cruz - pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento
das normas e procedimentos de contabilidade; e como responsável
administrativo-financeiro; • Ney Ferraz Dias - pela contratação e supervisão de
representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados. • Saint’Clair
Pereira Lima - pela Área Técnica de Seguros; pelos registros de apólices e
endossos emitidos e dos cosseguros aceitos; pelo atendimento a Política de
Conduta no Relacionamento com os Clientes (Resolução CNSP nº 382, de
4.3.2020); e como Diretor de Relações com a SUSEP. Aprovação e Assinatura
da Ata: Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para
as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por
não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente
Ata, sendo aprovada por todos os presentes e assinada, inclusive pela
representante da empresa KPMG Auditores Independentes, inscrição CRC
1SP224130/O-0, senhora Érika Carvalho Ramos. aa) Presidente: Ney Ferraz
Dias; Secretário: Vinicius Marinho da Cruz; Administrador: Vinicius Marinho da
Cruz; Acionista: Bradesco Seguros S.A., representada por seus procuradores,
senhores Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz; Auditora: Érika Carvalho
Ramos. Declaração: Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia
fiel da Ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro,
as assinaturas nele apostas. Presidente - Ney Ferraz Dias; Secretário - Vinícius
Marinho da Cruz. Atlântica Companhia de Seguros - Presidente - Ney Ferraz
Dias; Secretário - Vinícius Marinho da Cruz. Jucerja - Certifico o arquivamento
em 06/10/2021 sob o nº 00004530217.

ras de capital aberto seriam mais afetadas?
Existem algumas empresas que seriam impactadas
negativamente e as principais estão correlacionadas
com o minério de ferro. Vejo as principais impactadas

sendo a Vale (VALE3) e a
CSN Mineração (CMIN3),
tendo em vista que sua
principal linha de receitas
está relacionada com a venda de minério de ferro.
Por Jorge Priori

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA VIGÉSIMA SEXTA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO à STRIP CENTER
MODAS LTDA – ME, nas pessoas de JOÃO LABA e/ou LÚCIA
HELENA SONODA LABA, e estes por si, com o prazo de 05 (cinco)
dias, extraído dos autos da Ação de Execução (Processo nº
0415683-82.2015.8.19.0001) proposta por ECISA ENGENHARIA,
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA contra STRIP CENTER MODAS
LTDA – ME, JOÃO LABA e LÚCIA HELENA SONODA LABA, na forma
abaixo: A DRA. ROSANA SIMEN RANGEL, Juíza de Direito da Vara
acima, Faz Saber por este edital aos interessados, que nos dias
26.10.2021 e 03.11.2021, às 12:30 horas, através do site de leilões
online: www.portellaleiloes.com.br, pelo Leiloeiro Público RODRIGO
LOPES PORTELLA, será apregoado e vendido, o Apartamento 202,
do edifício situado na Rua Fernando Nogueira de Souza, nº 134,
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ.- Avaliação: R$ 1.624.609,04
(hum milhão, seiscentos e vinte e quatro mil, seiscentos e nove
reais e quatro centavos).- O edital na íntegra está afixado no
Átrio
do
Fórum,
nos
autos
acima,
no
site
www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos Leiloeiros
do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
SINCOFARMA-RIO
CNPJ: 27.904.572/0001-51.
Sede Própria: Av. Almirante Barroso, 02 - 16º e 17º andares - Centro -RJ
CEP. 20031-000 - Tel: (21)2220-8585 - CNPJ: 27.904.572/0001-51.
EDITAL
De acordo com o Estatuto do Sindicato, convoco toda categoria do Comércio
Varejista de Produtos Farmacêuticos do Município do Rio de Janeiro para
a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA que será realizada no dia 27 de
outubro de 2021, ATRAVÉS DA PLATAFORMA ZOOM NO AMBIENTE
VIRTUAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, às 14h, em Primeira Convocação e 14h30min., em Segunda Convocação, com qualquer número de
presentes, para debater e aprovar a seguinte pauta: 1- Balanço Patrimonial
realizado em 31/12/20; 2 - Resultado do Exercício realizado em 31/12/20; 3
- Previsão orçamentária para o exercício de 2022; 4 - A Documentação será
enviada por e-mail para os Participantes 5 - Assuntos Gerais.
Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2021.
Felipe Antônio Terrezo – Presidente

CBO HOLDING S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME n° 14.882.295/0001-81 - NIRE 33.3.0030510-6 | Cód. CVM 2362-0
Ata da AGE: 1. Data, horário e local: Realizada em 9/09/21, às 12h, na sede
da CBO Holding S.A., situada na Trav. Braga n° 2, na cidade de Niterói, Estado do RJ, CEP 24.110-220 (“Cia.”). 2. Convocação e presença: Dispensada
a publicação do edital de convocação tendo em vista a presença de acionistas representando 100% do capital social da Cia., nos termos do Art. 124, §4°
da Lei n° 6.404/76 (“Lei das S.A.”). Registra-se, ainda, a presença do Sr. Luiz
Paulo César Silveira e Sra. Gabriela Souza Naccach, representantes da Apsis
Consultoria Digital Ltda., empresa responsável pela elaboração do Laudo de
Avaliação, conforme definido abaixo. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos
pelo Gabriel Felzenszwalb e secretariados pelo Sr. Ricardo Wagner. 4. Ordem
do dia: Deliberar sobre: (i) aumento do capital social da Cia. no valor de R$
224.988.172,43, com a consequente emissão de 7.762.856 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, a serem subscritas pela
Finarge - Armamento Genovese SRL, sociedade Ltda., devidamente constituída e existente de acordo com a legislação da Itália, com sede na Cidade de
Genova, na região da Liguria, na Via Ponte Reale, n° 2, CEP 16123, inscrita
no CNPJ/ME sob o n° 05.721.595/0001-98 (“Finarge Itália”) e integralizadas
mediante a conferência (a) da totalidade das quotas de emissão da Finarge
Apoio Marítimo Ltda., sociedade empresária Ltda., com sede na Cidade do RJ,
Estado do RJ, na Av. Rio Branco, n° 89, sala 1002, Centro, CEP 20040-004,
inscrita no CNPJ/ME sob o n° 10.383.827/0001-85 (“Finarge Apoio”) detidas
pela Finarge Itália, e (b) de créditos detidos pela Finarge Itália contra sociedades controladas pela Cia. (“Créditos”); (ii) ratificação da escolha da Apsis
Consultoria Digital Ltda., registrada no CREA/RJ sob o n° 1982200620 e CORECON/RJ RF. 02052 (“Empresa Avaliadora”) como empresa especializada
responsável por avaliar (a) as quotas de emissão da Finarge Apoio, e (b) os
Créditos; (iii) aprovação dos laudos de avaliação das quotas de emissão da
Finarge Apoio e dos Créditos elaborados pela Empresa Avaliadora (“Laudos
de Avaliação”) e (iv) alteração do art. 4º do estatuto social da Cia. para refletir o
aumento de capital social, bem como sua consequente consolidação. 5. Deliberações: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da ordem
do dia, os acionistas deliberaram: (i) aprovar, por unanimidade e sem ressalvas,
o aumento do capital social da Cia., no valor de R$ 224.988.172,43, passando
de R$ 1.137.770.561,28 para R$ 1.362.758.733,71, com a consequente emissão de 7.762.856 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal, passando de 130.859.578 ações para 138.622.434 ações, ao preço
de emissão de R$ 28,9826543774611 por ação, calculado de acordo com o art.
170, §1° da Lei das S.A.. Com a anuência da totalidade dos atuais acionistas da
Cia., que individual e expressamente renunciam aos seus respectivos direitos
de preferência no âmbito do presente aumento de capital, todas as ações ora
emitidas são subscritas pela Finarge Itália e integralizadas mediante a conferência (a) de 3.721.812 quotas de emissão de Finarge Apoio, representativas
da totalidade do capital social da Finarge Apoio, e (b) de créditos detidos pela
Finarge Itália contra sociedades controladas pela Cia., conforme consta no Boletim de Subscrição que integra o Anexo I da presente ata. (ii) aprovar, por
unanimidade e sem ressalvas, a ratificação da escolha da Empresa Avaliadora
como empresa especializada responsável por avaliar (a) as quotas de emissão
da Finarge Apoio, e (b) os Créditos, a serem conferidos ao capital social da Cia.
pela Finarge Itália em decorrência do aumento de capital aprovado no item (i)
da ordem do dia, nos termos do art. 8º da Lei das S.A.; (iii) aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, os Laudos de Avaliação, elaborados pela Empresa
Avaliadora para fins do aumento de capital aprovado no item (i) da ordem do
dia, que integra o Anexo II da presente ata. (iv) aprovar, por unanimidade e
sem ressalvas, a alteração do art. 4º do estatuto social da Cia. para refletir o
aumento de capital social aprovado no item (i) da ordem do dia, de maneira
que o referido dispositivo passe a vigorar com a seguinte redação: “Art. 4º - O
capital social da Cia. é de R$ 1.362.758.733,71, totalmente subscrito e integralizado, dividido em 138.622.434 ações, todas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.” O estatuto social consolidado integra o
Anexo III da presente ata. 6. Encerramento e lavratura da Ata: Nada mais
havendo a ser tratado, o presidente suspendeu os trabalhos para a lavratura
da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme o art. 130,
§1°, da Lei das S.A., e autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do art. 130, §2° da Lei das S.A., que, lida
e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Presidente da mesa:
Bruno Pessoa Serapião. Secretário da mesa: Ricardo Wagner. Acionistas presentes: Vinci Capital Partners II H Fundo de Investimento em Participações;
Pátria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações; Pátria Infraestrutura Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e BNDES
Participações S.A. - BNDESPAR. Confere com original lavrada em livro próprio.
Niterói, 9/09/21. Mesa: Gabriel Felzenszwalb - Presidente; Ricardo Wagner
- Secretário. Jucerja nº 4454406 em 14/09/2021.
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Leilão de Excedentes da
Cessão Onerosa terá sucesso?

Agronegócio bate
recorde de exportação
em para setembro

Expectativa: R$ 204 bi de investimentos e R$ 120 bi de participações

As exportações do agronegócio somaram US$
10,10 bilhões em setembro,
atingindo o recorde da série
histórica no mês. O valor
foi 21% superior ao exportado em setembro de 2020.
O complexo soja e as carnes
foram destaques nas exportações do mês, registrando
aumento de US$ 1,91 bilhão no valor exportado.
Segundo a Secretaria de
Comércio e Relações Internacionais do Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, a alta devese à forte elevação das cotações internacionais dos
produtos do agronegócio
exportados pelo Brasil
(+27,6). A quantidade de
produtos exportados teve
redução de 5,1%, comparado a setembro de 2020.
Apesar do recorde nas
exportações do agronegócio
em setembro, a participação
do setor na balança comercial caiu de 45,8% em setembro de 2020 para 41,6%
em setembro de 2021. O
resultado é explicado pelo
forte crescimento das exportações dos demais produtos
na balança comercial brasileira (+43,5%), que também
observaram elevação dos valores exportados pelo crescimento dos preços internacionais de commodities.
As importações de produtos do agronegócio
alcançaram US$ 1,25 bilhão em setembro de 2021

A

pós a realização da
17ª Rodada de Licitações de Blocos
para exploração e produção
de petróleo e gás natural no
último dia 7, considerado
o pior leilão da história da
ANP desde 1999 com apenas dois lances nas 9 áreas
inscritas e a não participação da Petrobras, a Agência
Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
publicou nesta sexta-feira
o edital da Segunda Rodada
de Licitações dos Volumes
Excedentes da Cessão Onerosa, dos campos de Sépia
e Atapu, localizados na área
do Polígono do Pré-sal, na
Bacia de Santos.
O leilão está previsto para ocorrer no dia 17 de dezembro e terá bônus de assinatura de R$ 11,1 bilhões,
dos quais R$ 7,7 bilhões serão repassados aos estados
e municípios. O pré-edital
foi publicado no dia 2 de
junho. A expectativa é que
sejam investidos R$ 204 bilhões no desenvolvimento
da produção do petróleo e
gás natural nos dois campos, gerando arrecadação
em torno de R$ 120 bilhões
em participações governamentais e impostos.
As áreas de Atapu e Sépia serão ofertadas para
outorga de contratos para
exploração e produção de
petróleo e gás natural, sob

o regime de partilha da
produção, conforme definido pela Lei Federal nº
12.351/2010. Na 1ª rodada
da cessão onerosa, realizada
em 2019, a Petrobras arrematou as áreas de Itapu e
Búzios, também situadas
na Bacia de Santos. O leilão
resultou em bônus de assinatura para o governo no
valor de R$ 70 bilhões.
Habilitação
O edital e os modelos
dos contratos da Segunda
Rodada de Licitações dos
Volumes Excedentes da
Cessão Onerosa podem ser
acessados no site da ANP.
A agência também informou que será constituída
uma Comissão Especial de
Licitação (CEL), composta
por representantes da agência e da sociedade civil, designada pela Diretoria Colegiada do órgão, por meio de
portaria.
As empresas interessadas em participar da licitação deverão apresentar
documentação e efetuar o
pagamento de taxas de participação, para que tenham
acesso ao pacote de dados
técnicos. O valor da taxa
de participação é de R$ 410
mil para cada bloco. A qualificação envolve a análise
dos documentos pela Superintendência de Promo-

ção de Licitações (SPL) da
ANP, para comprovação da
regularidade jurídica, fiscal
e trabalhista e capacidade
econômico-financeira do
licitante.
Após a análise da documentação, a habilitação
das licitantes é julgada pela
CEL. As companhias ou
consórcios com habilitação
aprovada pela CEL poderão apresentar ofertas na
licitação, em sessão pública,
desde que aportem garantias de oferta no valor, modalidade e prazo definidos
no edital.
As ofertas serão classificadas segundo a ordem
decrescente do excedente
em óleo para a União, sendo declarada vencedora do
leilão a companhia ou consórcio que ofertar o maior
percentual para o governo
federal.
Cronograma
O cronograma para a 2ª
Rodada de Licitações do
Excedente da Cessão Onerosa estabelece a realização
de um seminário ambiental
e jurídico-fiscal no próximo
dia 20, com final do prazo para entrega dos documentos de manifestação
de interesse, qualificação e
pagamento da taxa de participação no dia 1º de novembro. A data limite para

apresentação das garantias
de oferta é o dia 25 de novembro. O valor da garantia
financeira por bloco atinge
R$ 40 milhões, para Atapu;
e R$ 71 milhões, para Sépia.
Eventual apresentação de
declaração de desistência
será aceita até o dia 3 de dezembro.
O leilão ocorrerá no dia 17
de dezembro e tem homologação projetada para até 7
de janeiro de 2022. O prazo
final para pagamento do bônus de assinatura e envio do
comprovante à ANP será em
18 de fevereiro do ano que
vem. A assinatura dos contratos deverá acontecer até
29 de abril de 2022.
A ANP informou que
tanto Atapu, como Sépia,
têm elevado potencial de
produção, com áreas em
oferta de 228,89 quilômetros quadrados e 157,25
quilômetros quadrados, respectivamente.
O contrato de cessão
onerosa terá efeito até que a
cessionária extraia o número
de barris equivalentes de petróleo previstos no contrato,
limitado aos seguintes volumes por bloco em oferta: 550
milhões de barris equivalentes de petróleo no bloco de
Atapu; e 500 milhões de barris equivalentes de petróleo
no bloco de Sépia. O local do
leilão será divulgado oportunamente pela ANP.

(+19,2%). Estes valores
também foram impactados
pela alta dos preços médios
de diversos produtos, como
nos casos do trigo (+24,7%)
e óleo de palma (+77,7%).
O principal setor exportador do agronegócio brasileiro foi o complexo soja,
responsável por quase um
terço do valor exportado
no mês. As exportações do
setor tiveram aumento de
50%, subindo de US$ 2,13
bilhões em setembro de
2020 para US$ 3,19 bilhões
em setembro de 2021. A
forte demanda chinesa pela
soja brasileira foi responsável pelo recorde de embarque do mês de setembro.
As exportações de carnes
(bovina, suína e de frango)
também bateram o recorde
na série histórica: o Brasil
nunca havia exportado mais
de US$ 2 bilhões em meses de setembro. Em 2021,
as vendas externas de carnes
no mês foram de US$ 2,21
bilhões, com expansão de
62,3% em relação a setembro
de 2020. As exportações de
carne bovina tiveram a maior
contribuição nas vendas externas do setor, subindo de
US$ 668,20 milhões em setembro de 2020 para US$
1,19 bilhão em setembro de
2021 (+77,7%). Houve recordes no valor e no volume
exportados (212 mil toneladas), além de alta expressiva
no preço médio de exportação (+39,3%).

LAVE BEM AS
MÃOS, DEDO
A DEDO, COM
ÁGUA E SABÃO
VÁRIAS VEZES
AO DIA.
CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

A melhor receita para se
proteger do coronavírus
é manter as mãos limpas
com água e sabão. Também
vale passar álcool em gel.
Fique de olho na informação
correta e evite as fake news.

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

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

#VAPEVICIA | #VAPEMATA

vapevicia.org.br

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

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

APOIO DESTE VEÍCULO

Sábado, domingo e segunda-feira, 16, 17 e 18 de outubro de 2021 l Monitor Mercantil
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BC garante cumprir meta
de inflação de 2022

E

m apresentação
nesta sexta-feira
em uma conferência promovida pelo banco
Goldman Sachs, na capital
dos Estados Unidos, o presidente do Banco Central,
Roberto Campos Neto,
declarou ser perfeitamente
possível colocar a inflação
na meta em 2022. Ele afirmou que o BC fará o que
for necessário para tanto.
“É perfeitamente possível fazer o trabalho, a
menos que outros choques aconteçam, com esse
ritmo que estamos mantendo”, declarou Campos
Neto. “É importante enfatizar que nossa meta é
2022 e faremos o que for
preciso para colocar a inflação na meta nesse horizonte”, disse.
O BC tem reafirmado
que prosseguirá com o ritmo de alta de 1 ponto percentual nos juros em sua
próxima reunião do Comitê
de Política Monetária (Copom), marcada para o fim
deste mês. Desde março,
quando iniciou o ciclo de
aperto, o BC elevou a Selic,
taxa básica de juros, em 4,25
pontos, ao patamar atual de

6,25% ao ano.
Conforme a Reuters, a
sinalização da autoridade
monetária é de que será necessário levar a taxa de juros
para patamar “significativamente contracionista” - que
atua no sentido de desaquecer a economia - para domar as persistentes pressões
inflacionárias.
Para Campos Neto, a
manutenção do ritmo de
subida nos juros garante ao
BC tempo para analisar o
cenário. “Vemos que o melhor jeito de atuar é manter
o ritmo, entendendo que a
(taxa) terminal é o mais importante e o tempo que ganhamos é muito valioso para conseguirmos decifrar as
informações no curto prazo
e também para entendermos como essa transmissão
está acontecendo na curva
de juros e como as expectativas estão se comportando,
argumentou.
Campos Neto também
está em Washington para
participar de reuniões do
Fundo Monetário Internacional (FMI). Campos Neto afirmou ter observado, a
partir desses encontros, que
há questionamento global

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA COOPETBAN COOPERATIVA DE CONSUMO PARA A AQUISIÇÃO
DE PRODUTOS VETERINÁRIOS E VAREJISTAS DOS BANCÁRIOS
E EX-BANCÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ 19.388.566/0001-60 / NIRE 33400052854
O Diretor Presidente da COOPETBAN COOPERATIVA DE CONSUMO PARAA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS E VAREJISTAS DOS BANCÁRIOS
E EX-BANCÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições
estatutárias,
convoca todos
os Cooperados
Associados para
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizadas em nossa
sede, porém, não havendo a condição do acontecimento na própria sede
devido ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita por meios online, no dia
30 de outubro de 2021, em primeira convocação às 08h30min com a
presença de 2/3 (dois terços) do número total de Cooperados Associados, em
segunda às 09h30min com metade mais 01 (um)do número total de
Cooperados Associados e em terceira e última às 10h30min Convocação
com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados Associados para deliberar
sobre as seguintes ordens do dia: Assembleia Geral Extraordinária: 1.
Entrada de Novos Cooperados; 2. Eleição para o Novo Mandato da Diretoria.
São Gonçalo/RJ, 18 de Outubro de 2021.
DIRETOR PRESIDENTE - LUIZ CARLOS LOPES DE SOUZA

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE: 33.3.0016653-0
Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em
30/09/21: Data, Horário e Local: Aos 30/09/21, às 11:00h, na sede social
da Companhia localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701, Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari
– Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Convocação e Presença: Presentes os acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação nos termos do §4º do art. 124 da Lei n° 6.404/76. Ordem do Dia:
Deliberar sobre a proposta de distribuição de juros sobre capital próprio. Deliberações Aprovadas: Os acionistas aprovam por unanimidade de votos,
conforme recomendação do Conselho de Administração, a distribuição de
juros sobre capital próprio no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais), a ser registrado nas demonstrações financeiras da Companhia em
setembro de 2021 e a ser pago em ou antes de 31/10/21. Encerramento:
Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo
a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia Geral pelo
tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mariano
Carlos Ferrari – Presidente e Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Repsol Upstream B.V., Repsol Exploración, S.A. e TipTop Luxembourg S.A.R.L. Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída da ata
lavrada no livro próprio da Companhia. RJ, 30/09/21. Secretária da Mesa:
Carolina Assano Massocato Escobar. Jucerja nº 4540087 em 13/10/21.

Roberto Campos: ‘É perfeitamente
possível fazer o trabalho, a menos
que outros choques aconteçam’

sobre o que está acontecendo com a demanda por
bens, por que está havendo
esse deslocamento de maior
procura por esses produtos
e o quanto disso é apenas
uma consequência dos recursos que ficaram disponíveis a partir de programas
de transferência de renda.

O presidente do BC disse
à Reuters que o crescimento da China também é outro tópico que está sendo
abordado nas conversas,
especialmente quanto ao
impacto para economias
emergentes de uma desaceleração econômica do país
asiático.

ÁGUAS DO PARAÍBA S/A
CNPJ nº 01.280.003/0001-99
NIRE 33.3.0016334-4
Edital de Convocação
Convocamos os Srs. Acionistas
desta Cia a se reunirem no dia
25/10/2021, às 17h, na sede da
sociedade à Av. Dr. José Alves de
Azevedo nº 233, Parque Rosário,
Campos dos Goytacazes/RJ, fim de
deliberarem sobre a consolidação
do Estatuto Social. Campos dos
Goytacazes, 11/10/2021. Marcio
Salles Gomes - Diretor; Juscelio
Azevedo de Souza - Diretor.

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS
DE JUTURNAÍBA S/A
CNPJ nº 02.013.199/0001-18
NIRE 33.3.0016564-9
Edital de Convocação. Convocamos
os Srs. Acionistas desta Cia a se
reunirem no dia 25/10/2021, às 13h,
na sede da sociedade à Rod. Amaral
Peixoto, s/n, Km 91, Bananeiras,
Araruama/RJ, a fim de deliberarem
sobre a consolidação do Estatuto
Social. Araruama, 11/10/2021. Carlos
Alberto Vieira Gontijo – Diretor,
Leonardo das Chagas Righetto Diretor.

ÁGUAS DO IMPERADOR S/A
CNPJ nº 02.150.327/0001-75
NIRE 33.3.0016655-6
Edital de Convocação. Convocamos
os Srs. Acionistas desta Cia a se
reunirem no dia 25/10/2021, às 8h,
na sede da sociedade na Rua Dr. Sá
Earp nº 84, Morin, Petrópolis/RJ, a fim
de deliberarem sobre a consolidação
do Estatuto Social. Petrópolis,
11/10/2021. Marcio Salles Gomes
– Diretor, Leonardo das Chagas
Righetto - Diretor.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92
NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM n.º 00889-3

FATO RELEVANTE
CONCESSIONÁRIA PORTO NOVO S.A.
CNPJ/MF Nº 12.749.710/0001-06 - NIRE 33.300.295.623
Ata de Assembleia Geral Extraordinária 1. Data, Hora e Local: No dia
13/09/21, às 14h, realizada por vídeo conferência, atendidos os procedimentos determinados pela Instrução Normativa nº 79 do DREI, que regulamenta a Medida Provisória 931 no que se refere à participação e a votação
à distância em reuniões e assembleias de sociedades anônimas fechadas.
2. Convocação: Dispensada a publicação do Edital de convocação, conforme faculta o art. 124, § 4º da Lei 6.404/76. 3. Presença: Presença da
totalidade dos acionistas da Cia.. 4. Composição da Mesa: Felippe do Prado Padovani, Presidente da Mesa; Rogério Neves Dourado, Secretário. 5.
Ordem do Dia: (i) Alterar a sede da Cia. para o Edifício Acqua Corporate
situado na Av. Oscar Niemeyer nº 2000, Bl. 01, Sl. 401, Santo Cristo/RJ,
e (ii) em decorrência do item (i) acima, alterar o art. 3º, do Estatuto Social da
Cia.. 6. Deliberações: A matéria constante da Ordem do dia foi posta em
discussão e votação, tendo sido aprovada, por unanimidade dos presentes.
6.1) A lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do art.
130, § 1º, da Lei 6.404/76; 6.2) A alteração do endereço da Sede Social da
Cia. para o Edifício Acqua Corporate situado na Av. Oscar Niemeyer 2000,
Bl. 01, Sl. 401, Santo Cristo/RJ; 6.3) Em razão da lavratura acima aprovada,
o art. 3º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Art.
3º: A Cia. tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, no Edifício Acqua Corporate situado na Av. Oscar Niemeyer 2000, Bl. 01, Sl. 401, Santo Cristo/RJ, podendo por deliberação do Conselho de Administração, criar
ou extinguir filiais, agências, depósitos e escritórios de representações em
qualquer parte do País”. 7. Quorum das Deliberações: A deliberação foi
aprovada por unanimidade, sem reservas ou restrições. 8. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a AGE, lavrada a presente Ata
que, após lida, discutida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
9. Assinaturas: Mesa: Felippe do Prado Padovani, Presidente da Mesa; e
Rogério Neves Dourado, Secretário. Acionistas: OAS Investimentos S.A.
– Em Recuperação Judicial, Construtora Coesa S.A. – Em Recuperação
Judicial, passa a ser a nova denominação de Construtora OAS S.A. – Em
Recuperação Judicial, Odebrecht Properties Parcerias S.A., OECI S.A.,
passa a ser a nova denominação de Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S.A. e Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A.. RJ,
13/09/21. Felippe do Prado Padovani - Presidente; Rogério Neves Dourado - Secretário. JUCERJA em 13/10/21 sob o nº 4540608. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário Geral.

MONTEIRO ARANHA S.A., sociedade anônima com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Afrânio de Melo Franco, n.º
290, sala 101-A, parte, Leblon, CEP 22.430-060, com seus atos constitutivos
registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE
333.0010861-1, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.102.476/0001-92 e registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta
categoria “A”, sob o código nº 00889-3 (“Companhia”), em cumprimento ao
disposto no § 4º do art. 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das S.A.”), e na regulamentação da CVM, em especial
a Resolução CVM n.º 44, de 23 de agosto de 2021, e em continuidade ao
Fato Relevante divulgado em 23 de setembro de 2021, vem comunicar aos
seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
Em assembleia geral extraordinária (“AGE”) realizada nesta data, os acionistas da Companhia aprovaram a proposta de redução do capital social da
Companhia no montante total de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais),
sem cancelamento de ações, nos termos propostos pela administração
(“Redução de Capital”).
Com isso, após a efetivação da Redução de Capital ora aprovada, o capital
social da Companhia passará dos atuais R$ 716.837.898,75 (setecentos
e dezesseis milhões, oitocentos e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e
oito reais e setenta e cinco centavos) para R$ 616.837.898,75 (seiscentos e
dezesseis milhões, oitocentos e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e oito
reais e setenta e cinco centavos), permanecendo dividido em 12.251.221
(doze milhões, duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e vinte e uma) ações
ordinárias nominativas escriturais, sem valor nominal.
A Companhia reforça que, nos termos da Lei das S.A., a Redução de Capital somente se tornará efetiva após o decurso do prazo para oposição de
credores de 60 (sessenta) dias após a publicação da ata da AGE nos jornais
de grande circulação usados pela Companhia.
A Companhia destaca ainda que, em complemento aos termos e condições
divulgados no Fato Relevante de 23 de setembro de 2021, providenciará
oportunamente a divulgação de Aviso aos Acionistas contemplando os
procedimentos para manifestação dos acionistas e detalhes pertinentes à
operacionalização da Redução de Capital, como datas de corte, pagamento e
início da negociação de ações ex redução e informações a serem prestadas
pelos acionistas para essa efetivação.
Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2021.
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello
Diretor de Relações com Investidores

Tesouro: Queda do
investimento líquido
em ativos não financeiros

O

Tesouro Nacional
informou
nesta sexta-feira que no 2º trimestre de
2021, a necessidade líquida de financiamento do
Governo Geral alcançou
7,1% do PIB, ante 27,3%
do PIB no mesmo período
do ano anterior. “Essa variação se deve ao aumento nominal de 55,4% da
receita do Governo Geral em relação ao mesmo
período do ano anterior,
além da redução de 1,4%
da despesa”, destacou o
Tesouro.
Em termos de porcentagem do PIB, a receita
aumentou 7,6 p.p. em relação ao mesmo período do
ano anterior, passando de
31,8% para 39,4% do PIB
no 2º trimestre de 2021.
Essa elevação é explicada essencialmente pela
melhora na arrecadação a
partir do terceiro trimestre
de 2020, desde a queda expressiva no 1º trimestre de
2020, efeito da pandemia
de Covid-19.
A despesa total do Governo Geral registrou

46,5% do PIB no 2º trimestre de 2021, o que representa uma redução de
12,6 p.p. em relação ao
mesmo período do ano
anterior. Os gastos passaram de 59,6% do PIB no
segundo trimestre de 2020
para 47,1% do PIB no primeiro trimestre de 2021
e o investimento líquido
partiu de um percentual
negativo de 0,4% do PIB
para um percentual negativo de 0,6% do PIB nos
mesmos períodos.
No que se refere aos
gastos, vale ressaltar a redução dos gastos com benefícios sociais (11,4 p.p.
do PIB), principalmente
em razão da adoção de
medidas de enfrentamento
à Covid-19 no segundo trimestre de 2020.
Segundo o Tesouro Nacional, a queda do investimento líquido em ativos
não financeiros é explicada principalmente pela
redução nominal na aquisição de ativos não financeiros (15,8%) e aumento
no consumo de capital fixo (12,9%).

JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA / RJ
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO, com prazo
05 dias (Art. 879, inciso II c/c 882, §1º e 2º do CPC e Resolução
nº 236 do CNJ), extraído autos da Execução de Título Extrajudicial,
movida por FERDINANDO VALLE MAGALHÃES E S/M MARIA
ISABEL FERRAZ MAGALHÃES contra CRISTIANE BRAGA DOS
SANTOS – CPF nº 005.898.857-23 e JOELSON LUIS RODRIGUES
DOS SANTOS – CPF nº 926.750.347-20, Processo
nº 0017052-47.2009.8.19.0209, na forma abaixo:
O Dr. MARCELO NOBRE DE ALMEIDA, Juiz de Direito da Vara
acima, FAZ SABER por este edital aos que o presente edital, que
no dia 27/10/2021 e 10/11/2021, às 14:30 horas, pela plataforma
de leilões online: www.machadoleiloes.com.br, presidida
leiloeira pública Norma Maria Machado, matrícula nº 036,
estabelecida na Av. Erasmo Braga, nº 227, Grupo 704, Centro/
RJ, tel. (21) 2533-7978, email: normamachado@uol.com.br, será
apregoado e vendido por meio do leilão eletrônico, o IMÓVEL: O
DIREITO E AÇÃO à aquisição do imóvel , termo penhora fls. 89,
Apto. 508, situado na Av. José Luiz Ferraz, nº 200, Recreio dos
Bandeirantes / RJ, com direito de uso de uma vaga na garagem,
Edifício Recreio Top Duplex, devidamente dimensionado e
caracterizado no 9º Ofício do RGI sob a matrícula nº 273.422 e
Inscrição Municipal nº 3057636-7-IPTU, avaliação de fls. 137 e
ratificada às fls. 202 no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais). As condições gerais da alienação constam no Edital
afixado no Átrio do Fórum na sede do Juízo, nos autos e publicado
na íntegra no site da Sra. Leiloeira, www.machadoleiloe.com.br,
na forma do art. 887, § 2º, CPC, ficando os executados ciente da
Hasta Pública, se estes não forem encontrados pelo Sr. Oficial
de Justiça, suprindo assim a exigência contida Art. 889, inciso I,
do CPC. Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, 24/
09/2021. Eu, Juliana dos Santos Gomes, Matrícula 01-30117,
chefe da Serventia, mandei digitar e o subscrevo. (as.),
MARCELO NOBRE DE ALMEIDA, Juiz de Direito.

BEMOBI MOBILE TECH S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05 - NIRE 33.3.003352-85
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 27 de setembro de 2021
1. Data, Horário e Local: No dia 27 de setembro de 2021, às 16:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Bemobi
Mobile Tech S.A. (“Companhia”), via vídeo conferência conforme facultado
pelo Estatuto Social da Companhia, sendo a reunião considerada como na
sede da Companhia, localizada na Rua Visconde de Ouro Preto nº 5, sala
1.001, Botafogo, CEP 22.250-180, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação,
considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Fiamma Zarife, Carlos Augusto Leone
Piani, Pedro Santos Ripper, Lars Boilesen e Francisco Tosta Valim Filho. 3.
Mesa: Presidente: Lars Boilesen. Secretário: Atademes Branco Pereira. 4.
Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade, tomaram as seguintes
deliberações: 4.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. 4.2. Considerando o valor de negociação das ações da Companhia
em bolsa de valores e visando a maximizar a geração de valor para os
acionistas por meio de uma administração eficiente da estrutura de liquidez
e de capital da Companhia, conforme facultado nos termos do Art. 30, §1º
“b”, da Lei nº 6.404/76, da Instrução CVM nº 567/15 e do Artigo 22 (xvi) do
Estatuto Social da Companhia, fica aprovado um programa de recompra
de ações de emissão da Companhia durante os próximos 12 meses contados da presente data, até o limite de 3.000.000 (três milhões) de ações
ordinárias, para permanência em tesouraria e posterior alienação, conforme
detalhado no Comunicado sobre Negociação de Ações de Própria Emissão,
preparado na forma do Anexo 30-XXXVI da Instrução CVM nº 480/09, que
é ora aprovado por esse Conselho para divulgação. O referido comunicado
fica arquivado como Anexo 1 desta ata. 4.3. De modo a manter as ofertas de compra e venda das ações de emissão da Companhia em bolsa de
valores de forma regular e contínua, fomentando sua liquidez, facilitando
os negócios e mitigando movimentos artificiais nos preços de negociação,
fica a diretoria da Companhia autorizada a contratar formador de mercado,
market maker, para a Companhia, observadas a regulamentação em vigor,
em particular os termos da Instrução CVM 607/19. 5. Autorização: Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e
documentos necessários ao cumprimento das deliberações anteriores. 6.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente
reunião, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário dos fatos
ocorridos, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros
do Conselho de Administração. 7. Assinaturas: Mesa: Lars Boilesen (presidente); Atademes Branco Pereira (secretário): Conselheiros Presentes:
Francisco Tosta Valim Filho; Fiamma Zarife; Carlos Augusto Leone Piani;
Pedro Santos Ripper; Lars Boilesen. Confere com o original lavrado em livro
próprio. Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2021. Atademes Branco Pereira
- Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Certifico o arquivamento em 13/10/2021 sob o nº 00004540234. Bernardo F. S. Berwanger
- Secretário Geral.

