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O custo de waiver e ‘licença 
para gastar’ visando eleições
Dólar beirando R$ 7 e Selic na direção de dois dígitos

Caminhoneiros 
em greve 
recusam 
esmolas

Empresários do setor de trans-
portes paralisaram as atividades 
em cerca de 300 bases de distri-
buição de combustível desde a 
meia noite desta quinta-feira. Eles 
reivindicam a redução dos preços 
do diesel, gás de cozinha, gasoli-
na e outros derivados do petróleo. 
O locaute acontece dias antes da 
greve dos caminhoneiros, marca-
da para 1º de novembro.

A pauta de reivindicações, além 
da redução da revisão da política 
de preços dos combustíveis da Pe-
trobras, exige um valor mínimo de 
frete e a melhoria e construção de 
novos pontos de descanso para a 
categoria, entre outros pontos. 

Caminhoneiros de várias regi-
ões do país aderiram à paralisação. 
No Rio, epicentro do movimento, 
o Sindicato do Comércio Varejis-
ta de Combustíveis, Lubrifican-
tes e de Lojas de Conveniência 
do Município do Rio de Janeiro 
(Sindcomb) informou que bases 
de distribuição de Campos Elí-
seos foram fechadas para evitar 
tumultos. Conforme o Sindcomb, 
os estoques nos postos já estão 
baixos. 

Em Minas Gerais, dois caixões 
e faixas foram colocados em 
frente à distribuidora da petrolei-
ra em Betim, na região metropo-
litana. Os manifestantes também 
fizeram atos na porta das princi-
pais centrais de distribuição. Em 
São Paulo, manifestações de tra-
balhadores ocorreram nas proxi-
midades da Refinaria de Paulínea 
(Replan) e no Porto de Santos. 
Protestos também ocorreram 
nos estados do Espírito Santo, 
Goiás e parte da Bahia.

O governo não acredita que a 
paralisação do dia 1º acontece-
rá. O presidente Jair Bolsonaro 
anunciou nesta quinta-feira, em 
Sertânia (PE), pagamento de um 
auxílio a cerca de 750 mil cami-
nhoneiros para compensar o au-
mento do diesel. A declaração foi 
dada durante evento de inaugu-
ração do Ramal do Agreste das 
obras de transposição do Rio São 
Francisco. “O preço do combustí-
vel lá fora está o dobro do Brasil. 
Sabemos que aqui é um outro pa-
ís, mas grande parte do que con-
sumimos em combustível, ou me-
lhor, uma parte considerável, nós 
importamos e temos que pagar o 
preço deles lá de fora. Decidimos, 
então, atender aos caminhoneiros 
autônomos. Em torno de 750 mil 
caminhoneiros receberão uma 
ajuda para compensar o aumento 
do diesel. 

O persistente descontrole 
financeiro e monetário 
no país está provocan-

do brutal retrocesso na economia. 
Tal cenário aumentou a tensão, 
nesta quinta-feira, entre os inves-
tidores, agravada com um waiver 
(perdão) e “licença para gastar” 
temporária pedidas pelo ministro 
Paulo Guedes para permitir gas-
tos de R$ 30 bilhões ou mais fora 
do teto de gastos, para financiar o 
Auxílio Brasil, programa eleitoral 
defendido por Jair Bolsonaro para 
substituir o Bolsa Família.

O dólar norte-americano cami-
nhou a passos largos para próxi-
mo de R$ 7,00 e a bolsa de valores 
(B3) recuou a níveis de novembro 
do ano passado. Reflexo desse ce-
nário tão adverso foi o custo do 
dinheiro medido pela taxa do con-

trato de Depósito Interfinanceiro 
(DI) para janeiro de 2022, que 
subiu de 7,66% no ajuste anterior 
para 7,91% e a do DI para janeiro 
de 2023 que saltou de 9,91% para 
10,425%. Em vencimentos mais 
longos, o juro do DI para janeiro 
de 2025 disparava de 10,90% para 
11,43% e o do DI para janeiro de 
2027 se impulsionava de 11,27% 
para 11,78%.

Além prever uma inflação com 
taxa de dois dígitos, o mercado já 
comenta que a taxa básica de ju-
ros, a Selic, atualmente em 6,25% 
ao ano, também chegue aos dígi-
tos no começo de 2022.

Consequência na elite econô-
mica: pedidos de demissão dos 
cargos de secretário especial do 
Tesouro e Orçamento, Bruno 
Funchal; do secretário do Tesouro 

Nacional, Jefferson Bittencourt; 
da secretária especial adjunta do 
Tesouro e Orçamento, Gildenora 
Dantas; e do secretário-adjunto do 
Tesouro Nacional, Rafael Araujo.

A debandada acontece num 
contexto de fragilização de Gue-
des, em que o ministro foi flagra-
do na lista dos Pandora Papers 
como proprietário de uma conta 
secreta em paraíso fiscal e está 
prestes a ser chamado para depor 
na Câmara, onde sua convocação 
já foi aprovada.

Para João Beck, economista e 
sócio da BRA, Assessoria de in-
vestimentos credenciada à XP, “a 
bomba vai cair no colo do Banco 
Central que precisará subir ainda 
mais os juros para remunerar e se-
gurar o capital dentro do país”. 
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Secretário  
de Petróleo  
e Gás pede 
demissão

O secretário de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis do 
Ministério de Minas e Energia 
(MME), José Mauro Coelho, pe-
diu demissão do cargo. A infor-
mação foi divulgada nesta quinta-
-feira pela assessoria da pasta. 
Não houve informação sobre as 
razões da demissão e nem sobre 
quem o substituirá.

Mauro Coelho estava no cargo 
desde abril de 2020. Antes, tra-
balhou na Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), estatal do go-
verno responsável pelo planeja-
mento do setor elétrico.

“Após cerca de 14 anos no ser-
viço público, dos quais quatro 
como Diretor de Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis da Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE) e um 
ano e meio como Secretário de 
Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis do Ministério de Minas e 
Energia (MME), José Mauro Fer-
reira Coelho deixa o serviço pú-
blico”, informou o MME.

Segundo a pasta, após o perí-
odo regulamentar de quarentena, 
José Mauro retornará ao setor 
energético nacional para atuar na 
iniciativa privada.

Saída para desabastecimento 
tem que ser importação?
Petróleo segue o caminho do minério de ferro

Apesar de ser autossufi-
ciente no setor, com uma 
produção de petróleo e 

gás natural do Pré-sal, em setem-
bro de 2,85 milhões de barris de 
óleo equivalente por dia (boe/d) 
- representando 74,10% do total 
nacional (3,84 milhões de boe/d) 
– o maior registro histórico men-
sal, tanto em termos absolutos 
quanto em percentual de partici-
pação na produção total do país.

Esses números não são sufi-
cientes para impedir que o Bra-
sil se transforme em grande im-
portador de combustíveis para 
evitar o desabastecimento, pos-
sibilidade endossada pela própria 
Petrobras, quando admitiu que 
não conseguirá atender todos os 
pedidos de gasolina e diesel rece-
bidos para o próximo mês. Cerca 
de 80% do consumo interno de 
derivados é abastecido por refi-
narias domésticas, quase todas 
pertencentes à Petrobras, e os 
demais 20% são resolvidos com 
importação.

Países árabes como Arábia Sau-
dita, Argélia e Iraque estão entre 
os fornecedores de produtos pe-
trolíferos ao Brasil. A própria Pe-
trobras informou nesta semana 
que a demanda adicional de de-
rivados poderá ser absorvida por 
empresas importadoras.

José Mauro Coelho

Valter Campanato /ABr

Segundo o relatório de pro-
dução e vendas da Petrobras do 
3º Trimestre de 2021, divulgado 
na quarta-feira, o crescimento 
nas vendas de derivados para o 
mercado interno aconteceu no 
mesmo momento em que houve 
significativo aumento no volume 
de importações, que cresceram 
na ordem de 116,1% (de 192 mil 
bpd no 3T20 para 415 mil bpd 
no 3T21), sobretudo em virtude 
das importações extraordinárias 
de Diesel e Gasolina. Só nesses 
dois combustíveis, o aumento 
nas importações foi da ordem de 
548,1%, no caso do Diesel, e nada 
menos que 950,0% no caso da Ga-
solina. Segundo a Petrobras, esse 
aumento das importações ocorreu 
em função ao aumento das vendas 
no mercado doméstico.

“Vai haver aumento na impor-
tação”, disse a Agência de Notí-
cias Brasil-Árabe (Anba) o diretor 
do Centro Brasileiro de Infraes-
trutura (CBIE), Pedro Rodrigues. 
Há resistência do mercado a essa 
opção, porém, já que os preços de 
combustíveis em outros países es-
tão acima dos patamares pratica-
dos no Brasil pela Petrobras.

A venda de ativos ligados di-
retamente a refino está levando a 
produção de petróleo ao mesmo 
destino do setor siderúrgico, onde 
o Brasil é o maior produtor de mi-
nério de ferro mas importa toda 
a necessidade de aços nobres. A 
falta de investimento em mais re-
finarias levará o país a virar gran-
de produtor de petróleo e grande 
importador de combustível para 
consumo interno. Página 5
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Por Paulo Alonso

A Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 
05/2021 é um risco 

para a sociedade, uma vez que 
permitirá que o corregedor na-
cional do Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP) 
seja escolhido dentre os indica-
dos pelo Congresso Nacional, 
permitindo indicações políticas 
oriundas da Câmara dos De-
putados e do Senado Federal. 
Trata-se, na verdade, de um ata-
que à independência funcional 
do Ministério Público, uma vez 
que possui o escopo de alterar 
o artigo 130-A da Constituição 
Federal, promulgada em 1988.

Diante de tamanha desfaça-
tez, uma frente de 3,2 mil inte-
grantes do Ministério Público 
Federal assinou um abaixo-as-
sinado em oposição à Propos-
ta de Emenda Constitucional 
(PEC) 05/2021. Promotores e 
procuradores consideram a mu-
dança inconstitucional e reivin-
dicam sua rejeição na Câmara. 
De acordo com os autores da 
nota, o próprio Supremo Tri-
bunal Federal (STF) reconhece 
que as mudanças não estão de 
acordo com o entendimento 
constitucional, uma vez que não 
compete ao CNMP apreciar 
questões referentes à atividade-
-fim relativa à atuação de mem-
bros da carreira (em investiga-
ções, procedimentos ou ações 
ajuizadas), ou seja, não pode 
revisar atos que digam respeito 
à independência funcional.

Há, ainda, nessa PEC 05 ví-
cios no próprio processo de 
tramitação da sua proposta. Em 
razão desses vícios de incons-
titucionalidade, a PEC 05/21 
nem sequer foi submetida à Co-
missão de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara dos Deputa-
dos, como deveria, e tampouco 
previu semelhantes previsões 
de alteração na composição do 
Conselho Nacional de Justiça.

A PEC 05/2021 quer per-
mitir, o que é uma retumbante 
barbaridade, a interferência po-
lítica nas funções do Ministério 
Público. E tudo o que a socie-
dade brasileira precisa é man-
ter o Ministério Público forte 
e independente para proteger a 
sociedade e as pessoas contra o 
crime, como, aliás, é sua missão.

Se aprovada essa descabida 
PEC 05, da forma como se apre-
senta, os promotores de justiça 
poderão sofrer “retaliações” e 
“punições”, quando estiverem 
investigando pessoas podero-
sas ou com influência política. 
Essa proposta não é definitiva-
mente boa para o Brasil. Aliás, 
é vergonhosa, inclusive, para a 
democracia. Tirar a indepen-
dência do Ministério Público é 
desproteger a sociedade. 

A proposta é, na realidade, 
uma espécie de resposta aos 
efeitos causados pela Opera-
ção Lava-Jato no meio político. 
O texto impõe alterações no 
Conselho Nacional do Minis-
tério Público (CNMP), como 
a composição do colegiado — 
ampliando, por exemplo, o nú-
mero de integrantes indicados 
pelo Congresso. Outra mudan-
ça prevista é de conceder ao 
Parlamento a prerrogativa de 
indicar o corregedor do MP.

A matéria está em tramitação 
desde março deste ano, sob re-
latoria do deputado Paulo Ma-
galhães (PSD-BA), e já está em 
sua sétima versão. 

A PEC 05 é uma sentença de 
morte para o Ministério Públi-
co, como o conhecemos. Ela 
altera a composição do CNMP, 
aumentando fortemente a in-
fluência política nele, além de 
ampliar as suas atribuições, que 
passam a invadir e a se sobre-
por à esfera de atuação funcio-
nal dos promotores e procura-
dores. Na prática, a autonomia 
do Ministério Público e a in-
dependência de seus membros 
deixa de existir e a atuação do 
órgão, que tem como função 
constitucional a defesa do re-
gime democrático, das leis e 
dos interesses difusos e coleti-
vos (como o meio ambiente, o 
patrimônio público, os direitos 
do consumidor, das minorias, 
de acesso à educação e a saúde 
públicas, além do combate ao 
crime, inclusive do colarinho 
branco), passa a se sujeitar a in-
teresses políticos e econômicos 
inconfessáveis. Não poderia ser 
pior...

Há, nessa PEC 05, vários 
pontos preocupantes. Esse 
conjunto de equívocos poderá 
enterrar a atuação do Ministério 
Público contra a chamada gran-
de corrupção ou a corrupção 
institucionalizada. A redação 
proposta pelo relator apresen-
ta uma fórmula esdrúxula e 
teratológica, porque desloca a 
discussão sobre uma ação ou 
uma investigação promovida 
pelo membro do MP que, atu-
almente, ocorre no âmbito do 
processo judicial, para dentro 
do processo disciplinar, além de 
inverter as posições (o infrator 
da lei passará a ser o acusador 
e o membro do MP ocupará a 
posição de acusado, assim, co-
mo num passe de mágica!!!!). 
Some-se a isto a escolha política 
do corregedor e o aumento do 
número de membros indicados 
por interesses políticos e aí che-
ga-se à receita perfeita do caos. 

O texto da PEC 05, já chama-
da de a PEC da Vingança, atin-
ge o trabalho do MP em áreas 
como combate à criminalidade, 
defesa do meio ambiente, da 
saúde e da educação, de for-

ma frontal e verdadeiramente 
absurda. Uma grande empresa 
multinacional, por exemplo, que 
esteja causando um dano am-
biental de grandes proporções, 
poderá acionar o CNMP para 
que as ações do promotor de 
justiça do caso sejam retiradas e 
ele punido. Absurdo maior não 
poderia existir. Como a com-
posição do CNMP será indica-
da politicamente, os interesses 
políticos e econômicos é que 
prevalecerão na decisão do 
órgão de controle externo. O 
mesmo acontecerá com ações 
ou operações que atinjam pes-
soas econômica ou politica-
mente influentes e poderosas. 
As ações do Ministério Públi-
co voltarão a ser restritas aos 
chamados 3 Ps (pretos, pobres 
e prostitutas), como eram no 
passado, antes da Constituição 
de 1988, época em que a ins-
tituição não tinha autonomia, 
nem seus membros indepen-
dência.

Desde a promulgação da 
Constituição de 1988, que deu 
autonomia para o MP, várias 
vezes o poder político tenta fre-
ar a atuação de promotores e 
procuradores. Mesmo assim, o 
Ministério Público tem sobrevi-
vido graças ao apoio da socie-
dade e da opinião pública, que 
tem se posicionado firmemente 
em sua defesa, como no caso da 
PEC 37, que propunha retirar o 
poder de investigação e que foi 
derrubada porque a opinião pú-
blica reagiu e as pessoas foram 
às ruas exigindo a sua rejeição. 
Da mesma forma, a sociedade 
civil precisa se manifestar, nes-
te momento, e voltar às ruas, se 
preciso for, para combater esse 
mal que não pode ser aprovado 
sob qualquer hipótese.

Importante, outrossim, subli-
nhar que o Ministério Público 
independente é uma garantia 
fundamental do cidadão, de 
que o poder do Estado não será 
utilizado para perseguições por 
interesses políticos ou econô-
micos, nem para proteger pode-
rosos infratores da lei. Se a PEC 
5 passar, o Ministério Público, 
como o conhecemos, deixará 
de existir. Haverá apenas um 
arremedo de Ministério Públi-
co, sem independência, sem 
autonomia e atuando de acordo 
com interesses políticos e eco-
nômicos poderosos e inconfes-
sáveis.

A proposta original da PEC, 
como apresentada pelo depu-
tado Paulo Teixeira (PT-SP), 
era bem mais modesta, porque 
se limitava a alterar a composi-
ção de apenas uma cadeira do 
CNMP, para tentar aumentar a 
influência política no quórum 
de julgamentos, nada mais. Po-
rém, o relator havia incluído em 
seu substitutivo várias outras 

propostas ainda bem mais da-
nosas, conhecidas no jargão le-
gislativo como “bodes malchei-
rosos”, que são introduzidos na 
sala para serem retirados duran-
te o processo de negociação e, 
assim, passar a falsa imagem de 
que foram feitas concessões. 
Não houve consensos, o que há 
é imposição, rolo compressor 
por parte dos defensores dessa 
nefasta PEC 05.

Outra situação igualmente 
vexatória é que os integrantes 
do MP de Contas, pela PEC 05, 
não terão assento no CNMP, 
mas passarão a ser fiscalizados. 
E esse é um fato que mostra co-
mo a tramitação da PEC 05 tem 
sido açodada e sem o mínimo 
de discussão com a sociedade 
e com as pessoas e instituições 
que serão diretamente afetadas 
por ela. O MP de Contas tem 
particularidades que o diferen-
ciam muito dos demais MPs. 
Embora os membros do MP de 
Contas tenham as mesmas ga-
rantias e prerrogativas dos pro-
motores de Justiça, a instituição 
em si não possui autonomia 
administrativa ou financeira de 
seus coirmãos, estando vincu-
lada ao respectivo tribunal de 
contas, que é órgão auxiliar do 
poder legislativo. Essas parti-
cularidades não foram conside-
radas e sequer debatidas. Esses 
apoiadores da PEC 05 estão 
empurrando goela abaixo da 
sociedade um conjunto de mu-
danças que prejudicará os inte-
resses da sociedade brasileira. 

O próprio CNMP divulgou 
recentemente, em seu site, um 
comparativo entre a sua atua-
ção corretiva e a do seu irmão 
gêmeo, o Conselho Nacional 
de Justiça — CNJ, que exerce o 
controle de magistrados e tribu-
nais. A análise comparativa dos 
números dos processos disci-
plinares revelou que o CNMP 
instaurou 137% a mais, julgou 
182% a mais e aplicou 58% mais 
sanções do que o CNJ. Ou seja, 
nos últimos 15 anos, o CNMP 
foi muito mais rigoroso que o 
CNJ. O CNMP pune bem mais 
do que o Conselho de Ética da 
Câmara ou do que a 2ªTurma 
do Supremo Tribunal Federal, 
por exemplo. 

Esses dados mostram que o 
objetivo da PEC 5 não é o de 
corrigir ou evitar eventuais er-
ros do Ministério Público, ou 
aprimorar a sua atuação, mas 
o de subjugá-lo e submeter as 
ações dos promotores e pro-
curadores a obscuros e incon-
fessáveis interesses políticos e 
econômicos.

Não à PEC 05/2021, pela au-
tonomia do MP e pela socieda-
de brasileira.

Paulo Alonso, jornalista e advogado, é reitor 
da Universidade Santa Úrsula.

Como começar 
um negócio 
alinhado com  
a pauta ESG
Por Jandaraci Araújo

A pauta ESG, como sabemos, está 
relacionada ao mundo corpora-
tivo e nunca esteve tão evidente 

como agora. A sigla ESG (Environmen-
tal, Social and Governance) é uma ne-
cessidade para qualquer empresa, inde-
pendente do tamanho, que se preocupe 
com o futuro e com a sua perpetuidade 
no mercado. Muitos negócios já come-
çam colocando entre suas pautas não só 
o pilar ambiental, mas também o social e 
a governança. Ser reconhecido por cui-
dar do meio ambiente, promover impac-
to social positivo e adotar uma conduta 
corporativa ética é fundamental para o 
negócio prosperar. Já é sabido, que a no-
va versão do capitalismo, o capitalismo 
de stakeholders, abarca não apenas o “S 
– Social”,da sigla ESG, como também o 
“E-Environment” e o “G-Governance”, 
pois não são temas dissociados, como 
pode aparentar em princípio.

Para contextualizar, segundo uma pes-
quisa feita na América Latina pela Sher-
lock Communications, – que nada mais 
é que um recado para as empresas -, para 
as companhias instaladas no Brasil, Ar-
gentina, Chile, Colômbia, México e Peru: 
94% dos entrevistados afirmaram que as 
empresas precisam investir mais em ini-
ciativas sociais e ambientais. Entre as na-
cionalidades ouvidas, os brasileiros são os 
que mais se importam com a responsa-
bilidade social corporativa, nove em cada 
dez pessoas. O que isso comprova? Que 
consumidores e investidores despertaram 
e não aceitam mais a justificativa do lucro 
“a qualquer custo”.

Os benefícios para começar alinhado 
com os princípios ESG, podem ser inú-
meros, principalmente na perspectiva fi-
nanceira, já que podem atrair mais investi-
dores alinhados com a pauta. Além disso, 
tem um claro ganho de vantagem compe-
titiva, seja pelos seus consumidores que se 
tornam embaixadores da marca, seja pela 
publicidade positiva que eles promovem. 
Empresas com reconhecidas práticas so-
ciais e critérios de governança elevados 
tendem a ter uma cultura mais inovadora, 
colaboradores mais engajados e conse-
quentemente uma baixa rotatividade.

Escolher o ESG como estratégia, mais 
do que uma moda do mercado, deve nos 
mover a responder a seguinte pergunta: 
como meu negócio pode contribuir para 
um mundo melhor, seja sob a perspectiva 
ambiental e/ou social, e ainda ter sustenta-
bilidade financeira? A dica é: comece sim-
ples, informe-se sobre os benefícios fiscais 
disponíveis para empresas que possuem 
práticas sustentáveis. Não há uma fórmula 
única, um modelo padrão, mas há vários 
caminhos, simples e fáceis de serem imple-
mentados.

Jandaraci Araújo é conselheira de administração e 
cofundadora do Conselheira 101, conselheira emérita do 

Capitalismo Consciente Brasil e conselheira no CIEE SP.

PEC 05, verdadeiro ataque à independência do MP
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Eleitores brasileiros  
no exterior

São 548.730 brasileiros que moram no exterior e que 
se cadastraram para votar. Um aumento de 170% em 

relação a 2010. E mais do que o número de eleitores de 
Florianópolis. Um segmento que passa a ter importância 
no quadro político brasileiro.

Rio avança na  
geração de empregos

Segundo Chicão Bulhões, secretário de Desenvolvimen-
to Econômico do Município do Rio de Janeiro, a cidade 
ganhou 43,2 mil empregos formais, do início do ano até 
agosto. No mesmo período do ano passado, foram 124,5 
mil a menos. É a retomada que se anuncia devagar.

Descontrole

No recente jogo entre o Flamengo e Cuiabá, no Mara-
canã, um grupo de cambistas vendia ingressos com certi-
ficado de vacina, por R$ 180, sem nenhuma fiscalização. 
Vergonha!

Protesto

Moradores do Villas da Barra, um condomínio de classe 
média perto do Parque Olímpico, andam aborrecidos com 
a quantidade de vizinhos que circula e pratica esporte, sem 
máscara, prestadores de serviço e até colaboradores sem 
nenhuma campanha da associação de moradores. Fora que 
vários prédios estão autorizando festas em áreas públicas.

Barbearia LGBTQI+  
em Ipanema

Primeira barbearia segmentada do Rio acaba de ser 
aberta na Vinícius de Moraes. A Plurall, dos empresários 
Paula Raeder e Erico Porto, tem também sala de depila-
ção, estúdio de tatuagem e body piercing.

Portugal precário

Mais de 1,6 milhão de portugueses vive com menos de 
€ 540 por mês, o que é alarmante e tem causado grandes 
discussões, uma vez que o custo de vida é alto. O salário 
mínimo em Portugal, de € 775, é a metade do francês e 
um terço do de Luxemburgo.

Libertadores e  
os preços exorbitantes

O ingresso mais barato para assistir à decisão entre 
Flamengo e Palmeiras é de US$ 200, e o mais caro,  US$ 
650. Um voo de ida e volta para Montevidéu está por R$ 
20 mil. Mesmo assim, os ingressos estão quase esgotados.

Pensamento da semana

“Nasci com vontade de compartilhar tudo o que sei. 
Sou fruto do conhecimento universal. Aprendi que pode-
mos, de alguma forma, despertar a curiosidade e a inquie-
tação dos outros em sala de aula. Faço dela um espaço 
democrático de troca de experiências. Ela evoluiu mesmo 
que de forma virtual. Nos reinventamos durante a pan-
demia para poder continuar a árdua tarefa de aprender e 
ensinar ao mesmo tempo. Meus alunos são também meus 
professores.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA QUARTA ASSEMBLEIA
EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DA COPCONTERERJ COOPERATIVA

DE CONSUMO DE TERESÓPOLIS/RJ.
O Presidente da COPCONTERERJ COOPERATIVA DE CONSUMO DE
TERESÓPOLIS/RJ, CNPJ nº 21.203.405/0001-05, Inscrição estadual
nº 11.461.000, NIRE nº 334.0005351-6, com sede na Avenida Lúcio
Meira nº 330, sala 105, Edifício Comercial Person, Várzea, Teresópolis/
RJ, CEP 25953-001, convida a presença de todo o quadro societário
composto de (27) vinte e sete cooperantes para comparecer em sua
sede no dia 31/10/2021 com primeira chamada as 07:00h, segunda
chamada as 08:00h e terceira e última chamada as 09:00h para participar
da QUARTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2021, para
deliberar e votar seguinte pauta: (1) Entrada e/ou saída de associados;
(2) Candidatura, eleição e posse de cargos vacantes.

Teresópolis/RJ, 22 de outubro de 2021.
Almir Mansano. Diretor Presidente. CPF 088.226.568-73.

“EDITAL DE CONVOCAÇÃO – DATA BASE JANEIRO/2022”
Sindicato Intermunicipal dos Empregados em Empresas Transpor-
tadoras de Valores, Carro Forte, Escolta Armada de Belford Roxo e
outros Municípios, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.647.173/0001-50,
Reconhecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego em 12/08/2009. Nos ter-
mos do Estatuto, estamos convocando a categoria dos Empregados em Em-
presas de Escolta Armada no Município de Belford Roxo e demais municípios
do Estado do Rio de Janeiro, exceto os Municípios do Rio de Janeiro; Niterói;
São Gonçalo; Itaboraí; Tanguá; Rio Bonito; Maricá; Duque de Caxias; Angra dos
Reis; Rio Claro; Parati; Mangaratiba; Petrópolis; Teresópolis; Paraíba do Sul;
Três Rios; Areal; Sapucaia; Comendador Levy Gasparian e São José do Vale
do Rio Preto, para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se às 09h em
primeira convocação e 10h em segunda e última convocação, com qualquer
número de participantes, no dia e local a seguir: 28 de outubro de 2021,
Quinta-Feira, na sede do Sindicato na Rua João Fernandes Neto, 1.004,
Casa 02, Centro, Belford Roxo/RJ; a fim de discutirem e deliberarem sobre
a seguinte Ordem do Dia: a) Aprovação da Pauta de Negociação Coletiva
(Data-Base Janeiro/2022); b) Autorização para a Diretoria fazer Acordo e
Instaurar Dissídio; c) Assuntos Gerais. Belford Roxo, RJ, 21 de Outubro de 2021.

Antônio Carlos Alves Filho – Presidente.

JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NITERÓI
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO, com prazo
de 05 dias, extraído dos autos da Ação de cobrança que move
CONDOMÍNIO INGÁ BEIRA MAR em face de JORGE INÁCIO
MARCELLO RODRIGUES (Processo nº 0068493-
77.2007.8.19.0002 – antigo 2007.002.068093-7): A Dra. MARIA
APARECIDA DA COSTA BASTOS, Juíza de Direito, FAZ SABER aos
que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, especialmente a JORGE INÁCIO MARCELLO
RODRIGUES, de que no dia 03/11/2021, às 12:00 horas, através
do portal de leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial JONAS
RYMER (www.rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro Público JONAS
RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da
avaliação de R$ 230.000,00; ou no dia 04/11/2021, no mesmo
horário e local, a quem mais der a partir do preço mínimo fixado
no ind. 294, correspondente a 50% do valor da avaliação, o
Apartamento  403, do Bloco 01, situado na Rua Presidente
Pedreira, nº 38, Ingá, Niterói/RJ. Cf. o 2º Ofício de Niterói, o imóvel
encontra-se matriculado sob o nº 3.425, registrado em nome de
Jorge Inácio Marcello Rodrigues, constando penhora oriunda do
presente feito. Débitos de IPTU: R$ 40.140,91, mais acréscimos
legais (2000 até 2001, 2003 até 2005, 2007 até 2008, 2012 até
2021 - PMN: 140.928-3). Débitos de Funesbom: R$ 499,19 (2016
até 2020 - Nº CBMERJ: 1207669-1). Débitos de condomínio: R$
414.393,51. Venda conforme preceitua o § 1º, do artigo 908, do
CPC e parágrafo único do artigo 130 do CTN. Ficam pelo presente
edital intimados da hasta pública, os interessados, suprindo,
assim, a exigência contida no art. 889 do CPC. Os interessados
em participar do leilão deverão oferecer lances através do site
www.rymerleiloes.com.br, desde que, estejam devidamente
cadastrados. E, foi expedido este edital. Outro, na íntegra, está
afixado no Átrio do Fórum e nos autos acima. Arrematação,
adjudicação ou remição: à vista, mais 5% de comissão ao leiloeiro
e custas de cartório de 1% até o máximo permitido. E, foi expedido
este edital. Outro, na íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e nos
autos acima. RJ, 06/09/2021. – Eu, Maria Aparecida Maia do Rosário.
Mat. 01-7351, Titular do Cartório, o fiz datilografar e subscrevo. Dra.
Maria Aparecida da Costa Bastos – Juíza de Direito.

Autopista Fluminense S.A.
CNPJ/ME nº 09.324.949/0001-11 – NIRE 33.300.285.288 

Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração 

realizada em 16 de abril de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos dezesseis de abril de 2021, às 17:30 horas, no 
Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua XV de Novembro, nº 
4, salas 901, 902, 903 e 904, Bloco 2, Centro. 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação, nos termos do § 2º do Artigo 11 do Estatuto Social 
da Autopista Fluminense S.A. (“Companhia”), tendo em vista a presença da 
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. 
Mesa: Presidente: Sra. Sergio Moniz Barretto Garcia; Secretária: Sra. Flávia 
Lúcia Mattioli Tamega. 4. Ordem do Dia: 4.1. Análise, discussão e acompa-
nhamento dos negócios da Companhia, conforme informações apresentadas 
pela Diretoria da Companhia. 5. Deliberações: Os Conselheiros, por unani-
midade, deliberaram o que segue: 5.1. Analisaram e discutiram o andamento 
dos negócios da Companhia, conforme apresentação feita pela Diretoria da 
Companhia. Os Conselheiros questionaram o andamento do processo de 
relicitação protocolado perante a ANTT em 19/05/2020, tendo sido informados 
que ainda não houve deliberação da Agência. Foi reforçado pelos Conselheiros 
que a relicitação da Companhia é essencial, uma vez que a concessão se 
mostra inviável e não há mais intenção dos acionistas em aportar capital para 
fazer frente às obrigações contratuais. 5.2. Aprovar a lavratura da presente 
Ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, § 1º, da 
Lei nº 6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 
presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por: Mesa: Sr. Sergio 
Moniz Barretto Garcia e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Conselheiros: Sr. Sergio 
Moniz Barretto Garcia, Marco Antonio Giusti e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega. 
Niterói, 16 de abril de 2021. “Confere com a original lavrada em livro próprio” 
Flávia Lúcia Mattioli Tâmega – Secretária. Junta Comercial do Estado do Rio 
de Janeiro. Certifico o arquivamento em 05/10/2021 sob o nº 00004529133 e 
demais constantes do termo de autenticação. Protocolo 00-2021/327709-3 de 
04/10/2021. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger – Secretário Geral.

Diferença de idade ao morrer  
chega a 22 anos entre bairros de SP
As pessoas que mo-

ram em bairros no-
bres da cidade de 

São Paulo vivem, em média, 
22 anos a mais do que mo-
radores da periferia. É o que 
revela o Mapa da Desigual-
dade de 2020, lançado nesta 
quinta-feira pela Rede Nos-
sa São Paulo. No bairro de 
Alto Pinheiros, por exem-
plo, a idade média ao mor-
rer, em 2021, era de 80 anos 
de idade. Já na Cidade Tira-
dentes, no extremo leste da 
capital paulista, a média caiu 
para 58 anos. Na cidade co-
mo um todo, a idade média 
ao morrer ficou em 68 anos. 
A média geral é superior à 
verificada em bairros co-
mo Anhanguera (58 anos), 
na zona norte; e Parelhei-
ros (59 anos), no extremo 
sul da cidade. Já os bairros 
Jardim Paulista e Itaim Bi-
bi, na zona oeste, têm idade 

média ao morrer superior a 
80 anos.

A mortalidade por Co-
vid-19 também teve va-
riações entre as diferentes 
regiões da cidade sendo 
mais alta em bairros pe-
riféricos. No Parque do 
Carmo, na zona leste, por 
exemplo, as mortes pe-
la doença representaram 
23,4% do total de óbitos. 
Em Sapopemba (zona les-
te) o índice ficou e 22,7% 
e em São Domingos (zona 
norte), em 22,1%. O dis-
trito de Iguatemi, na zona 
leste, teve o décimo maior 
índice de mortes por co-
ronavírus, 20,8% do total. 
A região também teve a 
quarta menor idade média 
ao morrer 60,1 anos. Já a 
menor mortalidade pela 
doença foi registrada em 
Marsilac, no extremo sul 
da cidade, com 10,6% do 

total. O Alto de Pinheiros 
teve o quinto menor índi-
ce, com 13,8% das mortes 
por covid-19. A Consola-
ção, na região central, o 
oitavo menor índice, com 
15,5%. O distrito também 
tem a oitava idade média 
ao morrer: 78 anos.

Nesta edição, o Mapa 
da Desigualdade traz pe-
la primeira vez os dados 
por mortes e agressões em 
ação policial. A Sé, no cen-
tro da cidade, é o distrito 
com maiores índices nos 
dois casos. Em 2020, foram 
13,88 agressões policiais 
por grupo de 100 mil habi-
tantes. Esse dado é medido 
a partir das hospitalizações 
na região. A Sé também te-
ve 13,88 mortes a cada 100 
mil habitantes causadas por 
ações das polícias. O Brás, 
na zona leste, foi o segun-
do bairro com maior índice 

de mortes por ação poli-
cial (11,21) e o quarto com 
maior índice de agressões 
(3,08). O distrito de Raposo 
Tavares, na zona oeste, teve 
o terceiro maior índice de 
mortes causadas pelas polí-
cias (8,12).

O mapa também com-
para a infraestrutura nos 
bairros da cidade. A quali-
dade da internet móvel foi 
medida a partir da quan-
tidade de antenas em ca-
da região. No Itaim Bibi, 
zona oeste, são 49,8 an-
tenas para cada grupo de 
10 mil habitantes. Nos dez 
bairros com melhor infra-
estrutura digital, o índice 
fica acima de 20 antenas 
por grupo de 10 mil resi-
dentes. Dentre esses dez 
bairros estão Pinheiro (zo-
na oeste), Jardim Paulista 
(zona oeste), Sé (centro) e 
Consolação (centro).

STF defende acesso gratuito à Justiça  
do Trabalho e derruba artigos de reforma

A maioria do Supre-
mo Tribunal Fede-
ral (STF) conside-

rou inconstitucionais dois 
artigos da “reforma” traba-
lhista (Lei 13.467, de 2017) 
que restringiam o acesso 
gratuito à Justiça do Traba-
lho. Com diferenças entre 
os ministros, foram seis vo-
tos contra os artigos 790-B 
e 791-A da lei (sobre paga-
mento de honorários). Des-
se modo, foi formada maio-
ria contra o relator, Luís 
Roberto Barroso. A Ação 
Direta de Inconstituciona-
lidade (ADI) 5.766, aberta 
em 2017 pela Procuradoria-
Geral da República (PGR), 
foi a primeira a questionar 
pontos daquela “reforma” 
na CLT. A rigor, nenhum 
dos ministros considerou 

os artigos constitucionais, 
mas eles divergiram no en-
tendimento sobre sua apli-
cação.

A ação se referia a três arti-
gos da lei de 2017. O terceiro 
item questionado, o 844, foi 
considerado constitucional, 
por maioria. Três juízes (Ed-
son Fachin, Ricardo Lewan-
dowski e Rosa Weber) se 
posicionaram também con-
tra esse artigo, considerando 
totalmente procedente a ação 
do Ministério Público. Já os 
ministros Alexandre de Mo-
raes, Cármen Lúcia e Dias 
Toffoli foram pela procedên-
cia parcial, discordando das 
adaptações do relator para 
manter os outros dois arti-
gos.

Agora derrubado pelo 
STF, o artigo 790 determina-

va que honorários periciais de 
processo na Justiça do Traba-
lho deveriam ser custeados 
pela parte sucumbente (per-
dedora), mesmo sendo be-
neficiária da Justiça gratuita. 
E o 791 trata dos chamados 
honorários de sucumbência 
aos advogados. Por fim, o 
artigo 844 fala de pagamento 
de custas em caso de ausên-
cia da parte na audiência.

O relator também consi-
derou a ação parcialmente 
procedente, mas manteve 
os artigos, com ressalvas. 
Na sessão desta última 
quarta-feira – que finalizou 
o julgamento após quatro 
anos, a partir da retomada 
na última semana –, ele res-
pondeu a questionamentos 
de colegas da Corte. E afir-
mou que seu voto tinha a 

preocupação de saber quem 
“pagaria a conta”. Deixan-
do claro que, de algum mo-
do, seriam os mais pobres.

“Eu tenho um critério 
quando julgo, para quase tu-
do. que é saber quem paga a 
conta. É um elemento deci-
sivo para um julgamento que 
tenha repercussão econô-
mica. O Brasil, infelizmente, 
ainda é um país de muita po-
breza. (…) Algum pobre vai 
pagar essa conta. Me parece 
mais razoável que fosse o 
pobre que tomou a iniciativa 
do litígio”, afirmou Barroso. 
Segundo ele, pelo seu voto, 
o hipossuficiente (aquele que 
não tem condições de arcar 
com os custos da ação) só 
precisaria pagar honorários 
se obtivesse recursos sufi-
cientes em outra ação. 



Negócios & Empresas4  l Monitor MercantilSexta-feira, 22 de outubro de 2021

‘Vices’ assumem e dão 
show de competência

A viagem do governador Cláudio Castro ao México 
na semana passada foi um teste positivo para os 

deputados André Ceciliano (PT) e Jair Bittencourt (PP). 
Presidente da Alerj, Ceciliano assumiu o governo do Es-
tado, já que Castro não tem um vice-governador. O vice 
de Ceciliano na Alerj, Jair Bittencourt assumiu seu lugar 
na presidência da Alerj. A atuação de ambos foi muito 
elogiada.

Bola Cheia

Jair Bittencourt 
(PP), que assumiu a 
presidência da Alerj 
pela segunda vez 
este ano, mostrou 
firmeza na condu-
ção dos trabalhos. 
Ele já tinha assumi-
do o cargo em ju-
lho, quando a Casa 
estava em recesso e 
Ceciliano viajou de 
férias. Um observador deputado disse que Bittencourt de-
monstrou total fidelidade e competência.

Estatuto do Idoso  
chega à maioridade

O Estatuto do Idoso completa 18 anos neste mês 
de outubro. O deputado Coronel Jairo (SDD), lem-
bra que há 16 anos está em vigor lei de sua autoria 
que incentiva as empresas a promoverem ações em 
benefício das pessoas idosas, incluindo contratações 
de maiores de 60 anos.

Mais segurança  
na Região Serrana

O deputado 
Marcus Vinícius 
(PTB) solicitou 
ao governador 
Cláudio Castro o 
remanejamento 
de 50 policiais 
militares para o 
Batalhão de Pe-
trópolis. Ele ale-
ga que a cidade 
teve seu efetivo 
muito reduzido 
nos últimos me-
ses por causa de aposentadorias na corporação. O depu-
tado acumula indicações legislativas pedindo melhorias na 
segurança pública na região serrana.

Senado quer ampliar uso  
de veículos elétricos

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) do Senado 
discute a criação de uma legislação para incentivar o uso de 
veículos elétricos ultracompactos nas cidades. Uma resolu-
ção do Denatran proíbe esse tipo de veículo em rodovias, 
incluindo os trechos em perímetro urbano, o que inviabi-
liza o uso desses veículos. Os senadores querem discutir 
alternativas em audiências públicas antes de apresentarem 
uma proposta.

5G: Primeiro nas capitais, 
mas só a partir de 2023
A chegada do 5G no 

Brasil pode demo-
rar mais tempo do 

que se imagina. De acordo 
com um dos especialistas da 
Fibracem, indústria especia-
lizada no setor de comuni-
cação óptica, Adriano Ro-
drigues Fraga, acredita-se 
que as capitais brasileiras 
poderão ofertar a tecnolo-
gia apenas no início de 2023 
e que isso ocorrerá devido à 
complexidade das negocia-
ções, mesmo com a previ-
são ser para julho de 2022.

Para o especialista, mes-
mo com a confirmação da 
Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel) pa-
ra realização do leilão 5G 
marcada para novembro, o 
processo deve sofrer uma 
série de tentativas de im-
pugnações, até a concessão 

final dos ganhadores das 
faixas de frequências ofer-
tadas. “Ainda existem as 
discussões que influenciam 
na chegada da tecnologia, 
como as exigências de im-
plantação da rede 4G em 
rodovias e disponibilização 
de internet para as escolas 
públicas. Essas negociações 
podem atrasar o início da 
oferta do 5G para a popu-
lação”, analisa.

A partir do 5G tam-
bém será possível ter uma 
abrangência ainda maior de 
cobertura de internet, pas-
sando de uma quantidade 
de 100 mil conexões por 
quilômetro quadrado – co-
mo é o caso do 4G – a uma 
densidade que pode chegar 
a um milhão de conexões 
na mesma área, com o 5G. 
Além de dispositivos mobi-

le, a tecnologia 5G também 
estará disponível via wi-
-fi, para os consumidores. 
No entanto, para viabilizar 
a utilização do serviço nas 
residências, será necessário 
que os aparelhos tenham 
compatibilidade.

No último dia 24 de se-
tembro, o Conselho Diretor 
da Anatel aprovou, em reu-
nião extraordinária, o edi-
tal do leilão do 5G. Maior 
oferta de espectro da histó-
ria da Anatel, a licitação das 
radiofrequências nas faixas 
de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 
GHz e 26 GHz proporcio-
na maior volume de recur-
sos de espectro para que as 
prestadoras possam expan-
dir as suas redes. O leilão 
começa com o recebimento 
de documentação das inte-
ressadas, no dia 27 de outu-

bro de 2021, e tem primeira 
sessão de abertura, análise e 
julgamento de propostas de 
preço no dia 4 de novem-
bro de 2021.

Para o presidente da 
Anatel, Leonardo Euler 
de Morais, a aprovação do 
edital atende à expectati-
va de sucesso do leilão pa-
ra a toda sociedade e para 
toda a economia do país. 
Morais ressaltou o aspecto 
não arrecadatório da licita-
ção, “que tem como ponto 
central sanar as deficiências 
de infraestrutura de teleco-
municações do país, contri-
buindo com a retomada do 
crescimento e do desenvol-
vimento econômico, com 
ganhos de produtividade 
em setores da economia 
como o agronegócio e a in-
dústria”.

União Química abrirá centro  
de distribuição no RJ

O Estado do Rio de 
Janeiro ganhará 
uma unidade da 

farmacêutica União Quí-
mica, no município de Ita-
tiaia, no Sul Fluminense. 
O anúncio foi feito nesta 
quinta-feira durante visi-
ta do governador Cláudio 
Castro à sede da empresa, 
em Guarulhos (SP). Com 
5 mil metros quadrados, a 
central de distribuição co-
meça a funcionar no início 
de dezembro, gerando mais 
de 200 empregos diretos.

“Essa é mais uma grande 
empresa que aposta no Es-
tado do Rio nesse momen-
to de retomada. Isso sig-
nifica mais investimento e 
também mais qualidade de 

vida para a população, com 
a geração de empregos. A 
chegada da União Química, 
que é uma das maiores em-
presas do Brasil, demonstra 
que estamos no caminho 
certo”, afirmou o governa-
dor Cláudio Castro, que foi 
acompanhado na visita pe-
los secretários da Casa Civil, 
Nicola Miccione, e de De-
senvolvimento Econômico, 
Energia e Relações Interna-
cionais, Vinícius Farah.

Com um investimento 
de R$ 100 milhões no pri-
meiro ano, a nova unidade 
logística em Itatiaia será 
responsável por 15% das 
operações da empresa no 
Brasil. Depois que a central 
de distribuição entrar em 

operação, a União Química 
espera entregar seus produ-
tos no estado no mesmo dia 
do pedido ou em no máxi-
mo 24 horas.

“Com esses investimen-
tos que o Estado tem feito, 
voltamos a ter confiança no 
Rio de Janeiro, que se tor-
nou outra vez a porta de en-
trada do país. É, novamente, 
a vez do Rio. Por isso, nós e 
outras empresas do Brasil e 
de fora estão chegando ao 
estado”, disse Fernando de 
Castro, presidente da União 
Química.

Há 80 anos no mercado 
farmacêutico, a União Quí-
mica, empresa que acredita 
na retomada do mercado 
fluminense, atua em diversos 

segmentos, atendendo hos-
pitais públicos e privados, 
farmácias e consultórios. A 
empresa possui cinco unida-
des de negócio (Agener, Far-
ma, Genom, Hospital e Ter-
ceirização) e oito unidades 
fabris em São Paulo, Minas 
Gerais e no Distrito Federal, 
além de um parque focado 
em biotecnologia nos Esta-
dos Unidos.

Nos últimos meses, gran-
des corporações anuncia-
ram a abertura de unidades 
no Estado do Rio de Janei-
ro, entre elas a gigante de 
tecnologia Amazon, a BRF 
- uma das líderes mundiais 
no ramo alimentício - e o 
grupo varejista Magazine 
Luiza.

Comércio eletrônico: crescimento  
de 26% até o final do ano

De acordo com pes-
quisa da consulto-
ria McKinsey, no 

primeiro semestre de 2020, 
o comércio eletrônico e o 
comportamento do consu-
midor apresentaram um de-
senvolvimento que equivale 
ao dos 10 anos anteriores. 
Por isso, datas importantes 
do varejo eletrônico como 
Black Friday e Natal estão 
gerando grande expectati-
va para o comércio virtu-
al. Pesquisa e-bit realizada 
pela Nielsen aponta que, 
até o final do ano, os co-
mércios eletrônicos devem 
crescer 26% e atingir um 
faturamento de até R$ 110 
bilhões.

Estudo divulgado pela 
Amazon mostra que cada 

segundo a mais no carre-
gamento de um site pode 
provocar uma queda de 7% 
na taxa de conversão. Isso 
pode significar um prejuízo 
de milhares de reais durante 
um ano para o e-commerce. 
A demora também influen-
cia negativamente no ran-
queamento no Google. Por 
isso, um site tem que ofe-
recer carregamento rápido 
e ser fácil de navegar para 
que o usuário tenha sempre 
a melhor experiência.

O faturamento do co-
mércio eletrônico, na Região 
Sudeste, cresceu 21,65% em 
setembro de 2021, em rela-
ção ao mesmo mês do ano 
passado. As vendas também 
seguem em alta de 11,72%, 
considerando os mesmos 

meses de comparação. Os 
dados são do índice MCC-
-Enet, levantamento desen-
volvido pela Neotrust Mo-
vimento Compre & Confie 
Comitê em parceria com o 
Comitê de Métricas da Câ-
mara Brasileira da Econo-
mia Digital (camara-e.net). 
Na composição regional 
do faturamento, ainda na 
análise entre os meses de 
setembro de 2021 e 2020, 
mesmo com o bom desem-
penho, o Sudeste ficou em 
último lugar. Os demais 
resultados foram: Centro-
-Oeste (32,26%); Nordeste 
(27,70%); Sul (26,25%); e 
Norte (25,94%).

Ao considerar a avaliação 
das vendas da internet, en-
tre setembro e agosto, nes-

te caso, o Sudeste registrou 
queda de (−7,37%). Já no 
acumulado do ano, segue 
em expansão: 3,82%., no-
vamente, ficando na última 
posição regional. As demais 
regiões tiveram o seguinte 
desempenho: Centro-Oeste 
(29,94%); Norte (28,62%); 
Nordeste (26,16%); e Sul 
(18,79%). Na análise da 
métrica de faturamento 
do setor, entre setembro e 
agosto, o Sudeste também 
teve queda de (−5,44%). 
Em contrapartida, o acu-
mulado do ano segue em 
alta: 15,31%. No acumu-
lado do ano, os dados por 
região foram: Centro-
-Oeste (40,42%); Nordeste 
(33,52%); Sul (32,07%); e 
Norte (28,14%).

DECISÕES ECONÔMICAS

sergiocpb@gmail.com

Sidnei Domingues Sérgio Braga
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ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A. 
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ nº 15.427.668/0001-97 – NIRE 33.3.0030225-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da ENSEADA INDÚSTRIA NA-
VAL PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Compa-
nhia”), nos termos do artigo 124, § 1º, I, da Lei nº 6.404/76, a se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 28 de outubro de 
2021, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida Cidade de Lima, 
nº 86, Sala 202 (Parte), Santo Cristo, CEP 20.220-710, Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberar, em Assembleia Ge-
ral Ordinária, sobre: (i) PD. 02/2021-Enseada Participações – Demonstra-
ções Financeiras, Relatório da Administração e Destinação do Resultado 
do Exercício de 2020; e (ii) PD. 03/2021-Enseada Participações – Fixação 
da remuneração global anual dos Administradores para o exercício social 
de 2021; e, em Assembleia Geral Extraordinária, sobre Orientação de 
voto dos representantes da Companhia na Assembleia Geral Extraordiná-
ria da Enseada Indústria Naval S.A. – Em Recuperação Judicial (“ENSEA-
DA”) sobre a PD.03/2021–ENSEADA – Demonstrações Financeiras, Rela-
tório da Administração e Destinação do Resultado do exercício de 2020; 
PD.04/2021–ENSEADA – Fixação da remuneração global anual dos Admi-
nistradores para o exercício social de 2021; PD.05/2021-ENSEADA – Inclu-
são de atividade ao Objeto Social da ENSEADA; e PD.06/2021-ENSEADA 
– Ratificação da assinatura de Contrato de Locação de Equipamentos. Rio 
de Janeiro, 20 de outubro de 2021. Maurício Bastos de Almeida, Diretor.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS,

PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS DO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ –

ENCAMINHAMENTO DE PAUTA PARA DISCUSSÃO DE
REIVINDICAÇÕES PARA CCT 2022/2023

O Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores
de Produtos Farmacêuticos do Município de Teresópolis/RJ, CNPJ nº
14.856.063/0001-59, Certidão Sindical nº 46666.000421/2012-50, com sede
na Av Lúcio Meira nº 330 Sala 105, Teresópolis – RJ, convoca todos os
propagandistas, propagandistas vendedores e vendedores de produtos
farmacêuticos do município de Teresópolis/RJ, para se reunirem em
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que será realizada no dia 05 de
novembro de 2021, as 12:00h em primeira convocação, as 13:00h em segunda
convocação e as 14:00h em terceira e última convocação com qualquer
número de presentes para se reunirem em sua sede, para discutirem e
votarem a seguinte pauta: (01) Discussão e aprovação da pauta de
reivindicação que será encaminhada ao SINFAR; (02) Outorga de poderes à
Diretoria do Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e
Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Município de Teresópolis/RJ,
para encaminhar as reivindicações discutidas e aprovadas pela assembleia
geral referente a CCT 2022/2023, bem como representar os trabalhadores
nas negociações com o SINFAR, celebrar ou não Acordo Coletivo de Trabalho
e/ou Convenção Coletiva de Trabalho e, no caso de malogro nos
entendimentos para suscitar Dissídio Coletivo perante o E. Tribunal Regional
do Trabalho competente. Teresópolis, 22 de outubro de 2021.

Tiago Portella Scofano - Diretor Presidente – CPF 087.502.447,52.

SNEL - SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS
CNPJ 33.591.918/0001-01

AVISO DE REGISTRO DE CHAPA
O Sindicato Nacional dos Editores de Livros – SNEL, situado na Rua da 
Ajuda, 35, 18ª andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, torna público o registro 
da chapa concorrente à eleição sindical - 2022/2024, a ter lugar no dia 
10 de novembro de 2021, nos termos do edital de convocação publicado 
no D.O.U. do dia 05/10/2021, página 178, Seção 3, nº 189 e no Monitor 
Mercantil do dia 05/10/2021, página 6, com base no estatuto social em vigor, 
assim constituída: Diretoria: Presidente Dante José Alexandre Cid (Elsevier 
Editora Ltda.); Vice-Presidente para Assuntos Administrativos Marcos da 
Veiga Pereira (GMT Editores Ltda.); Vice-Presidente para Assuntos Técnicos 
Mauro Koogan Lorch (Editora Guanabara Koogan Ltda.); Diretor Secretário 
Eduardo Salomão (Imago Editora Importação e Exportação Ltda.); Suplente 
Diretor Secretário Francisco Bilac Moreira Pinto Filho ( Editora Forense 
Ltda.); Diretor Tesoureiro Renato Soares Fleischner (Associação Religiosa 
Mundo Cristão); Suplente Diretor Tesoureiro Júlia Moritz Schwarcz (Editora 
Schwarcz S/A); Diretor de Comunicações Roberta Magalhães da Cruz 
Machado (Editora Record Ltda.); Suplente Diretor de Comunicações Amarylis 
Manole (Editora Manole Ltda.); Conselho Fiscal Efetivo: Presidente Mauro 
Ribeiro Palermo (Editora Globo S/A); Leonora Monnerat Vianna (Editora 
HR Ltda.); João Paulo de Almeida Rocco (Editora Rocco Ltda.) e Suplente 
Conselho Fiscal Ricardo Gomes (Editora Morro Branco Ltda.). Rio de 
Janeiro, 21 de outubro de 2021. Marcos da Veiga Pereira - Presidente.

Conversa com Investidor: BrasilAgro (AGRO3)
Por Felipe 
Cavalcanti, 
analista da  
Trade Machine

A BrasilAgro é uma 
empresa brasilei-
ra especializada na 

compra e venda de proprie-
dades rurais e na produção 
de alimentos, fibras e bioe-
nergia. Fundada em 2006, 
A BrasilAgro foi a primeira 
empresa de produção agrí-
cola a abrir capital na B3 e a 
pioneira entre as instituições 
do agronegócio brasileiro a 
listar ADRs (American De-
positary Receipts) na Bolsa 
de Valores de Nova York 
(NYSE). No início deste 
ano, a companhia fez uma 
oferta pública com esforços 
restritos na B3, levantando 
R$ 500 milhões.

Em conformidade com 
os últimos resultados di-
vulgados, a companhia en-
cerrou o exercício 2020/ 
2021 (de 01/07/2020 a 
30/06/2021), com uma Re-
ceita Líquida de R$ 721,9 
milhões, composta por R$ 
58,9 milhões de venda de 
fazendas e R$ 663,0 milhões 
de vendas de produtos agrí-
colas e arrendamentos, cres-
cimento de 29% compara-
do ao exercício 2020/2019; 
um Ebitda Ajustado de R$ 
365,7 milhões, crescimento 
de 106%, e um Lucro Lí-
quido de R$ 317,6 milhões, 
crescimento de 166%. A 

proposta da BrasilAgro é 
distribuir R$ 260 milhões 
em dividendos. Os resulta-
dos do trimestre encerrado 
em setembro de 2021 serão 
divulgados no dia 4 de no-
vembro, após o fechamento 
do mercado.

Neste Conversa com 
Investidor, Ana Paula Zer-
binati Ribeiro, Gerente de 
Relações com Investidores 
e Diretora do Instituto Bra-
silAgro, conversou com Fe-
lipe Cavalcante, analista da 
Trade Machine.

 
É esperado algum 

impacto nas safras de 
2021/2022 em virtude 
desse período mais pro-
longado de estiagem? 

O portfólio da BrasilA-
gro está localizado estrate-
gicamente em seis estados 
brasileiros, além do Para-
guai e da Bolívia. Com isso, 
mitigamos os riscos climáti-
cos. As recentes geadas na 
região Centro Oeste afe-
taram a produtividade das 
lavouras de cana-de-açúcar 
da região, que foi mitigada 
pela operação de cana-de-
açúcar do Maranhão, que é 
irrigada e não sofreu com 
mudanças climáticas. As 
previsões climáticas para a 
safra de grãos 2021/2022 
são boas e não esperamos 
impactos para as operações 
do Brasil. No Paraguai, es-
tamos em estado de atenção 
e aguardando as chuvas pa-

ra o início do plantio, o que 
pode afetar a janela ideal e, 
consequentemente, a pro-
dutividade.

 
Na visão da empresa, 

qual o mix “ideal” entre 
terras próprias e terras 
arrendadas? 

A BrasilAgro tem hoje 
um portfólio de terras su-
perior a R$ 3 bi, com ope-
rações agrícolas em seis 
estados brasileiros, além 
do Paraguai e da Bolívia. 
A companhia considera o 
mix ideal de 50% de terras 
próprias e 50% arrendadas, 
uma diversificação que per-
mite um crescimento sus-
tentado da empresa.

 
Qual a maior preocu-

pação da BrasilAgro no 
curto prazo? Podemos 
dizer que o ciclo de alta 
das commodities agríco-
las está próximo do fim?

Há uma demanda cres-
cente por alimentos no 
mundo, um aceno a ser con-
siderado para a composição 
dos preços das commo-
dities, sem perspectiva de 
mudança deste cenário no 
curto prazo. As operações 
da companhia vêm sendo 
realizadas com resultados 
muito positivos. Acabamos 
de anunciar duas vendas 
importantes de fazendas. 
Uma delas foi a maior ne-
gociação da história da em-
presa, reforçando o DNA 

imobiliário da companhia, 
que agrega valor às áreas 
em que atua e consegue re-
sultados como o anuncia-
do: TIR (Taxa Interna de 
Retorno) de 19,9%. Vale 
destacar também que fecha-
mos a safra com resultados 
recordes e seguimos com a 
missão de produzir alimen-
tos com responsabilidade. 
Considerando este cenário, 
o portfólio de terras bem 
distribuído pelo país e os 
investimentos feitos nas 
operações, iniciamos a no-
va safra otimistas com os 
resultados que virão e segu-
ros de que o planejamento 
traçado tem tudo para ser 
executado com eficiência.

 
A BrasilAgro tem um 

histórico de boa pagado-
ra de dividendos. A Com-
panhia acredita que essa 
dinâmica se altere caso o 
governo aprove a reforma 
e altere as regras de tri-
butação de dividendos e 
JPC? 

Não. A companhia tem 
um compromisso com seus 
acionistas de altos retornos 
e geração de valor.

 
O que a Companhia le-

va de lição dessa pande-
mia? Esse período resul-
tou em alguma mudança 
positiva?

Primeiramente, é im-
portante dizer que nos 
solidarizamos com as ví-

timas desta tragédia mun-
dial. Do ponto de vista 
das operações, desde o 
início da pandemia adota-
mos protocolos internos 
de segurança sanitária e 
conseguimos, com o apoio 
dos colaboradores, passar 
por este período sem in-
terferência nas operações. 
Por outro lado, os desafios 
trazidos pela pandemia re-
forçaram os pilares que já 
sustentavam os negócios 
da companhia, desde a 
fundação com o IPO em 
2006. É importante man-
ter um olhar social sobre 
cada comunidade onde se 
atua, e a BrasilAgro tem 

feito isso por meio do Ins-
tituto BrasilAgro, incenti-
vando projetos no interior 
do Brasil.

Cuidar do meio ambien-
te, como fazemos em mais 
de 80 mil hectares preser-
vados em nossas fazendas, 
incluindo equipes treinadas 
para manutenção destes 
biomas, e incentivar os co-
laboradores, zelando pela 
transparência em ações de 
governança, são premissas 
que, ao meu ver, saem ainda 
mais fortalecidas desta pan-
demia e que são parte do 
dia-a-dia da BrasilAgro.

Coordenação: Jorge Priori

Ana Paula Zerbinati Ribeiro, Gerente  
de Relações com Investidores e  
Diretora do Instituto BrasilAgro

Relatório de vendas e produção da Petrobras 
 reforça a importância do setor de Refino

O relatório de pro-
dução e vendas 
da Petrobras do 

3º Trimestre de 2021, divul-
gado na quarta-feira (20), 
apresenta expressiva alta no 
volume de vendas para o 
mercado interno. O pesqui-
sador Rafael Rodrigues da 
Costa, do Instituto de Es-
tudos estratégicos de Petró-
leo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (Ineep), faz uma 
análise dos números apre-
sentados e questiona a atual 
política de desinvestimento 
em curso da companhia.

Segundo o pesquisador, 
embora a Petrobras ainda 
não tenha divulgado os re-
sultados financeiros do 3º 

Trimestre de 2021, é mui-
to provável que a empresa 
apresente um bom desem-
penho nesse período. Con-
siderando o aumento das 
vendas no mercado interno, 
acompanhados pelas suces-
sivas altas dos preços dos 
últimos meses, tudo indica 
que esse resultado positivo 
estará associado à atuação 
da Petrobras no segmento 
de refino.

“Esses aspectos refor-
çam a importância estraté-
gica do setor da Petrobras 
e coloca em dúvidas a atual 
política de desinvestimento 
em curso”, diz ele.

De acordo com o Pla-
no de Negócios e Gestão 

2021-2025, a companhia 
pretende vender 9 das suas 
14 refinarias nos próximos 
anos, incluindo a sua uni-
dade de industrialização 
de xisto (SIX) e a refinaria 
Clara Camarão. “Se con-
cluídas, essas vendas dimi-
nuirão pela metade a capa-
cidade do parque de refino 
da Petrobras, o que deve 
expor a empresa a maior 
volatilidade em relação 
aos preços internacionais, 
além de limitar o aprovei-
tamento de uma empresa 
integrada de petróleo”, 
alerta Rafael Rodrigues da 
Costa.

O crescimento nas ven-
das de derivados para o 

mercado interno aconte-
ceu no mesmo momento 
em que houve significativo 
aumento no volume de im-
portações, que cresceram 
na ordem de 116,1% (de 
192 mil bpd no 3T20 para 
415 mil bpd no 3T21), so-
bretudo em virtude das im-
portações extraordinárias 
de Diesel e Gasolina. Só 
nesses dois combustíveis, o 
aumento nas importações 
foi da ordem de 548,1%, no 
caso do Diesel, e nada me-
nos que 950,0% no caso da 
Gasolina. Segundo a Petro-
bras, esse aumento das im-
portações ocorreu em fun-
ção ao aumento das vendas 
no mercado doméstico.

Pré-sal tem recorde de produção em setembro

Em setembro, a pro-
dução de petró-
leo e gás natural 

do Pré-sal totalizou 2,85 
milhões de barris de óleo 
equivalente por dia (boe/d), 
representando 74,10% do 
total nacional (3,84 milhões 
de boe/d). O Rio de Janeiro 
foi o maior estado produ-
tor, informou nesta quinta-
feira a Agência Nacional 
de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP).

A agência reguladora, dis-
se que foi o maior registro 
histórico de produção men-
sal no Pré-sal, tanto em ter-
mos absolutos quanto em 
percentual de participação 
na produção total do país. A 

produção acumulada no Pré-
sal, desde a descoberta de 
Tupi, em abril de 2009, é de 
5,02 bilhões de barris de óleo 
equivalente. Esse número já 
ultrapassou, por exemplo, 
toda a produção acumulada 
em campos terrestres desde 
1941, que foi de 4,96 bilhões 
de barris óleo equivalente.

A maior produção por 
bacia sedimentar, em setem-
bro, foi registrada na bacia de 
Santos, com 2,74 milhões de 
boe/d, atingindo 71,36% do 
total nacional. Este foi tam-
bém o maior valor histórico 
registrado para a Bacia de 
Santos, em termos absolutos 
e relativos.

O campo de maior pro-

dução permaneceu sendo 
o campo de Tupi, com 1,22 
milhões de boe/d, sendo 
tanto a maior produção de 
petróleo (948 mil barris de 
petróleo por dia) quanto de 
gás natural (43,12 milhões de 
metros cúbicos por dia) no 
país. Já o maior poço produ-
tor foi o 7-BUZ-10-RJS, do 
Campo de Búzios, que re-
gistrou no período 67,5 mil 
boe/d, sendo a quarta maior 
produção histórica por poço.

Com 3 milhões de boe/d, 
o Rio de Janeiro foi o maior 
estado produtor, com 78,5% 
do total nacional, 81,8% da 
produção nacional de petró-
leo e 66,3% da produção na-
cional de gás natural.

Outros dados sobre a 
produção de petróleo e gás 
nacional estão disponíveis no 
Painel Dinâmico de produ-
ção de Petróleo e Gás Natu-
ral da ANP. Por meio desse 
painel, o usuário pode intera-
gir com os gráficos e tabelas, 
aplicar filtros e observar os 
mais diferentes cenários pos-
síveis. 

Segundo a ANP, os da-
dos do Painel Dinâmico de 
Produção de Petróleo e Gás 
Natural são preliminares e 
estão sujeitos a ajustes pelas 
empresas concessionárias 
até a publicação dos dados 
consolidados no Boletim 
Mensal da Produção de Pe-
tróleo e Gás Natural. 
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LOGUM LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF 09.584.935/0001-37 - NIRE 33.300.295.127

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”). Ficam 
os acionistas convocados, na forma prevista nos artigos 123 e 124 da Lei 
nº 6.404/76 e nos arts. 11 e 12 do Estatuto Social da Logum Logística S.A. 
(“Companhia”), a participar da AGE, sob a forma digital, conforme disposto 
na Instrução Normativa nº 79 do DREI, a ser realizada no dia 04/11/2021, às 
10h, com o fim de debater e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) aumento 
do limite do valor dos aportes de acionistas no Plano de Investimentos para o 
Projeto Logum Fase I no montante de R$ 362.000.000,00, totalizando o valor 
de R$ 600.000.000,00; (ii) aumento do Capital Autorizado da Companhia 
para R$ 2.700.000.000,00. Para os fins legais, a AGE será formalmente 
realizada a partir da sede da Companhia, localizada na Avenida Presidente 
Wilson, 231, Sala 902, Centro, Rio de Janeiro/RJ. Será facultada, conforme 
legislação aplicável, a participação e voto dos acionistas via teleconferência 
e aplicativo Microsoft Teams, com a identificação de acionistas, registro de 
manifestações, transmissão de documentos e apresentações, bem como 
a gravação do conclave em áudio e vídeo. Os materiais relacionados à 
Ordem do Dia estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia e 
serão encaminhados aos representantes legais devidamente capacitados 
mediante solicitação. O acionista poderá ser representado na AGE por seu 
representante legal ou por procurador constituído há menos de um ano, 
que seja acionista, administrador da companhia ou advogado. As pessoas 
que comparecerem à AGE deverão exibir documento hábil de identidade 
e documentos comprobatórios dos respectivos poderes (inclusive poderes 
para outorga de procurações, se for o caso). Rio de Janeiro, 20 de outubro de 
2021. Jorge Celestino Ramos - Presidente do Conselho de Administração.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (ELEITORAL)
ANO ELEITORAL DE 2021

Eleições diretas para o biênio 2022/2023
EDITAL PARA INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra
– ADESG, no uso de suas atribuições, comunica aos associados efetivos
adimplentes e aos remidos que, do dia 25 (vinte e cinco) de outubro ao dia 12
(doze) de novembro do corrente ano, na sede da Associação, Avenida
Augusto Severo, 176/4º andar, Glória, Rio de Janeiro, RJ, estarão sendo
aceitas as inscrições para registro, em modelo oficial fornecido pela Secretaria
Executiva, dos candidatos aos cargos eletivos abaixo mencionados: - Diretoria
Executiva: Chapa Eleitoral composta para os seguintes cargos: Presidente;
1º Vice-Presidente; 2º Vice-Presidente; Diretor-Tesoureiro, com suplente;
Diretor-Secretário, com suplente.  - Conselho Fiscal: Individual – serão
eleitos 03 (três) Conselheiros, com suplentes.  - Conselho Superior: Individual
– serão eleitos 10 (dez) Conselheiros. Na formação das chapas para eleição
da Diretoria Executiva, quando o candidato à Presidência for militar,
obrigatoriamente a 1ª Vice-Presidência deverá ser ocupada por candidato
civil ou vice-versa. Por dispositivo regulamentar, o domicílio eleitoral dos
candidatos deve ser o da sede da Associação (Região Metropolitana do Rio
de Janeiro).  As eleições para o biênio serão em sufrágio direto e secreto dos
eleitores. A apuração dos votos acontecerá em Assembléia Geral Eleitoral, no
dia 21 (vinte e um) de dezembro próximo, a partir das 10 (dez horas), no
Auditório da Liga de Defesa Nacional, Avenida Augusto Severo, 5 / 304,
Glória, Rio de Janeiro, RJ. Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2021

Prof. Dr. Antonio Carlos Alonso Del Negro
Presidente

VALE ÓLEO E GÁS S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/ME nº 04.899.355/0001-15 - NIRE nº 33.3.0029076-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2021

1. Data, Hora e Local: No dia 29 de setembro de 2021, às 10:00 horas foi 
realizada a assembleia geral extraordinária da Vale Óleo e Gás S.A. (“VOG” 
ou Companhia”) de forma digital, por meio de conferência eletrônica, em 
razão da pandemia de coronavírus, nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, 
da Lei nº 6.404/76. 2. Convocação, Presença e Quorum: Dispensadas as 
formalidades de convocação, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da 
Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da única acionista representando 
a totalidade do capital social da Companhia, conforme registros e assinatura 
constantes do Livro de Presença de Acionistas, tal seja, a Vale S.A. (“Vale”), 
neste ato representada por seu procurador, Rodrigo Sebollela Duque 
Estrada Regis que cumpre orientação de voto proferida pelos Diretores 
Executivos da Vale, Srs. Luciano Siani Pires e Alexandre Silva D’Ambrosio, 
conforme Decisão de Executivos em Conjunto (“DEC”) nº 237 de 29/09/2021. 
Verificado, portanto, quorum suficiente para a instalação desta Assembleia 
Geral e para as deliberações das matérias constantes da Ordem do Dia. 
3. Mesa: Sr. João Barbosa Campbell Penna - Presidente. Sr. Rodrigo 
Sebollela Duque Estrada Regis - Secretário. 4. Ordem do Dia: Exame, 
discussão e, se for o caso, aprovação da reeleição dos membros da 
diretoria: 5. Deliberações Aprovadas: A única acionista decidiu aprovar, 
sem quaisquer ressalvas: 5.1. A lavratura desta ata sob a forma de sumário 
dos fatos ocorridos, como faculta o parágrafo 1º, do artigo 130 da Lei nº 
6.404/76; 5.2. A reeleição dos Srs. Rodrigo Sebollela Duque Estrada 
Regis, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade 
nº 10.691.019-3, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 
083.336.487-11, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 186, 
Sala 701, Botafogo, cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, 
CEP 22.250-145, para o cargo de Diretor Presidente, e João Barbosa 
Campbell Penna, brasileiro, solteiro, administrador, portador da carteira de 
identidade nº 011.678.086-7, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/
MF sob o nº 084.963.817-81, com endereço comercial na Praia de Botafogo, 
nº 186, Sala 701, cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, CEP 
22.250-145, para o cargo de Diretor. 5.3. Os diretores ora reeleitos, que 
cumprirão prazo de mandato unificado até a terceira Assembleia Geral 
Ordinária (“AGO”) que se realizar após a eleição, tal seja, de 29 de setembro 
de 2021 até a AGO/2024, tomarão posse mediante a assinatura dos 
respectivos Termos de Posse, momento que declararão estar totalmente 
desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do artigo 
147 da Lei nº 6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. 
Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme, aprovada e assinada 
pelos presentes. Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2021. Mesa: João 
Barbosa Campbell Penna - Presidente - Assinado digitalmente; Rodrigo 
Sebollela Duque Estrada Regis - Secretário - Assinado digitalmente. 
Acionista: Vale S.A. p.p. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Assinado 
digitalmente. JUCERJA em 20/10/2021 sob o nº 4545495. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.

JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA VARA CÍVEL
DA COMARCA DE NITERÓI

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO, com
prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação de execução proposta
por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO FRANCISCO BAY VIEW em
face de JULIO CESAR LUCCHETTI (Processo nº 0075053-
20.2016.8.19.0002): A Dra. MARIA APARECIDA DA COSTA BASTOS,
Juíza de Direito, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a
JULIO CESAR LUCCHETTI, de que no dia 08/11/2021, às 12:00
horas, através do portal de leilões on-line
(www.rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER,
será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação
de R$ 1.433.700,00; ou no dia 11/11/2021, no mesmo horário e
local, a quem mais der, a partir de 80% da avaliação, o
Apartamento 406, situado na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 07,
São Francisco/RJ. Cf. o 2º Ofício de Niterói, o imóvel, parte próprio
e parte de Marinha, encontra-se matriculado sob o nº 16548 e
registrado em nome de Julio Cesar Lucchetti, constando no Av.1
Indisponibilidade por determinação do Juízo da 2ª Vara do
Trabalho de Cabo Frio (processo nº 01017255220175010432).
Débitos de IPTU: R$ R$ 69.915,00, mais acréscimos legais (2015
a 2021 - Inscrição: 2017630). Débitos de Taxa de Serviços
Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios: R$ 642,55 (2016
a 2020 - Nº CBMERJ: 2491942-5). Débitos de Condomínio: R$
184.880,01. Os créditos que recaem sobre o imóvel, serão sub-
rogados sobre o preço da alienação, na forma do o § 1º, do artigo
908, do CPC e o parágrafo único do artigo 130 do CTN. Ficam os
interessados intimados do leilão pelo presente edital, suprindo
a exigência contida no art. 889 do CPC. Arrematação, adjudicação
ou remição: à vista; mais 5% de comissão ao leiloeiro; e custas
de cartório de 1% até o máximo permitido. E, foi expedido este
edital. Outro, na íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e nos
autos acima. RJ, 21/09/2021. – Eu, Karla Cristina de Jesus Vilhena
Palhares - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra.
Maria Aparecida da Costa Bastos– Juíza de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL
DA COMARCA DE NITERÓI

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO, com
prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação de cobrança proposta
por CONDOMINIO DO EDIFICIO JAYME MACIEL em face de
MARCELLO PINTO RIBEIRO, MURILLO ALVES RIBEIRO JUNIOR,
LUCIANA ALVAREZ PINTO e MARLLON PINTO RIBEIRO (Processo
nº 0008950-27.1999.8.19.0002 - antigo 1999.002.008634-0): O
Dr. JERÔNIMO DA SILVEIRA KALIFE, Juiz de Direito, FAZ SABER
aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, especialmente a MARCELLO PINTO RIBEIRO,
por si e como inventariante do ESPÓLIO DE MURILO ALVES
RIBEIRO e do ESPÓLIO DE LÚCIA REGINA ALVAREZ PINTO
RIBEIRO, MURILLO ALVES RIBEIRO JUNIOR, LUCIANA ALVAREZ
PINTO e MARLLON PINTO RIBEIRO, de que no dia 03/11/2021,
às 12:00 horas, através do portal de leilões on-line
(www.rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER,
será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação
de R$ 519.874,89; ou no dia 04/11/2021, no mesmo horário e
local, a quem mais der independente da avaliação, o
Apartamento 903, situado na Rua Paulo Alves, nº 72, Ingá, Niterói-
RJ. Cf. o 2º Ofício de Justiça de Niterói, o imóvel encontra-se
matriculado sob o nº 9.520 e registrado em nome de Murilo Alves
Ribeiro e sua mulher Lúcia Regina Alvarez Pinto Ribeiro
constando os seguintes gravames: 1) R-6: Hipoteca em favor da
Caixa Econômica Federal; 2) R.09: Penhora oriunda do presente
feito; 3) R.10: Penhora do Núcleo da Dívida Ativa Vara Única de
Natividade/RJ – processo nº 0000175-74.2006.8.19.0035. Débitos
de IPTU: R$ 135.127,81, mais acréscimos legais (1996 a 2021 -
Inscrição: 1733278). Débitos de Taxa de Serviços Estaduais de
Prevenção e Extinção de Incêndios: R$ 801,34. Débitos de
Condomínio: R$ 564.635,70. Os créditos que recaem sobre o
imóvel, serão sub-rogados sobre o preço da alienação, na
forma do o § 1º, do artigo 908, do CPC e o parágrafo único do
artigo 130 do CTN. Ficam os interessados intimados do leilão
pelo presente edital, suprindo a exigência contida no art. 889
do CPC. Arrematação, adjudicação ou remição: à vista, mais
5% de comissão ao leiloeiro; e custas de cartório de 1% até o
máximo permitido. E, foi expedido este edital. Outro, na íntegra,
está afixado no Átrio do Fórum e nos autos acima. RJ, 09/09/
2021. – Eu, Ana Maria Barcelos de Menezes, Mat. 01-24472 -
Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Jerônimo
da Silveira Kalife – Juiz de Direito.

SUPERCOMMERCE LTDA.
CNPJ/MF nº 39.893.680/0001-55 - NIRE 33.2.1048001-4

FATO RELEVANTE
A SUPERCOMMERCE LTDA. (“SUPERCOMMERCE”), vêm, em cumpri-
mento ao disposto no art. 116 do Código Civil, informar ao mercado que a 
Companhia realizou aos 30 dias do mês de agosto de 2021 a incorporação 
das empresas CELETI TECNOLOGIA LTDA. (CNPJ 36.346.306/0001-41) 
e CARTUCHO NET LTDA. (CNPJ 29.778.721/0001-09). O detalhamento 
das condições das incorporações foi objeto dos “Protocolos e Justificação 
de Incorporação” com base em seu valor contábil de 30/07/2021. Todos as 
informações utilizadas para a avaliação do patrimônio das Cia., bem como o 
Protocolo, os laudos de avaliação dos patrimônios das Companhias, foram 
objeto de arquivamento perante a Junta Comercial do Rio de Janeiro serão 
disponibilizados para exame e cópia na sede das Companhias, a partir da 
data da publicação deste fato relevante. Marcel Schmidt - Diretor Presiden-
te. SUPERCOMMERCE LTDA..

Guedes fala e os ativos brasileiros despencam pelo mundo
BC precisará subir os juros para segurar o capital no país, diz economista

A quinta-feira (21) 
não foi nada fá-
cil para os ativos 

brasileiros negociados nos 
mercados externos. Decla-
rações do ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, feitas 
na véspera sobre despesas 
fora do teto de gastos fize-
ram esses ativos despenca-
rem nas principais bolsas de 
valores mundiais. João Be-
ck, economista e sócio da 
BRA, Assessoria de inves-
timentos credenciada à XP, 
encaminhou à reportagem 
do Monitor Mercantil suas 
impressões do que foi dito 
pelo ministro. 

“A bomba vai cair no 
colo do Banco Central que 
precisará subir ainda mais 
os juros para remunerar e 

segurar o capital dentro do 
país. E juros mais altos, pu-
xa para cima os encargos da 
dívida, uma conta salgada 
que pode mais do que com-
pensar as benesses distri-
buídas hoje pelo governo”, 
pontuou.

Só para recapitular um 
pouco, na quarta-feira 
(20), Paulo Guedes dis-
se que o Auxílio Brasil, 
programa que pretende 
substituir o Bolsa Famí-
lia e pagará um benefício 
de R$ 400, poderá ser fi-
nanciado com cerca de R$ 
30 bilhões fora do teto de 
gastos. A declaração foi 
feita durante participação 
virtual num evento de en-
tidade da construção civil, 
no qual ele confirmou par-

te do pagamento do bene-
fício fora da regra fiscal 
e disse que o movimento 
não seria necessário se o 
Senado tivesse aprovado 
a reforma do Imposto de 
Renda.

Ativos em queda
Conforme a Reuters, o 

fundo EWZ iShares MSCI 
Brazil Capped, negociado 
na Bolsa Mercantil de Chi-
cago (CME) e que acom-
panha o Ibovespa, operava 
com forte queda de 4,33%. 
Na Nasdaq, o mesmo fun-
do chegou a marcar queda 
de 4,36%.

E na Bolsa de Nova 
York, ele também registrava 
queda de 4,33% por volta 
da 13h30 do Brasil. Na Bol-
sa de Paris, fundos ligados 

a empresas brasileiras tam-
bém registraram queda: de 
4,81% (iShares MSCI Brazil 
UCITS), de 4,55% (Franklin 
FTSE Brazil UCITS) e de 
4,91% (AMUNDI ETF 
MSCI BRAZIL UCITS).

Guardião do cofre
Beck cita que o ministro 

Paulo Guedes é visto pelo 
mercado como guardião do 
cofre. Foi fato que o desres-
peito ao teto de gastos foi 
atacado por diversas frentes 
do governo e até do con-
gresso. “Mas é a primeira 
vez que o ministro sinaliza 
nessa mesma direção ao 
dizer que ou irá antecipar 
uma revisão do teto de gas-
tos se pede um waiver, uma 
licença para gastar com essa 
camada temporária de pro-

teção. Para completar, Bol-
sonaro ainda disse que irá 
dar um auxílio aos 750 mil 
caminhoneiros para com-
pensar a alta do diesel. Com 
isso, o Ibovespa registrou 
queda de mais de 4% nesta 
quinta-feira (21)”, analisa o 
economista.

Waiver

Beck lembra que é in-
teressante o significado da 
palavra ‘waiver’ na história 
fiscal brasileira. “Nos anos 
90, o Estado era devedor do 
Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) e descumpria 
frequentemente os compro-
missos assumidos. Para evitar 
penalizações mais graves ao 
descumprimento, o governo 

brasileiro pedia um “waiver”. 
Era um termo de compro-
misso que combinava um 
pedido de perdão com a 
promessa de novos esforços 
compensatórios para cum-
prir o prometido no futuro”, 
cita o economista.

Segundo Beck, o reflexo 
no mercado é obvio e sabi-
do até aos menos iniciados: 
dólar para cima e bolsa pa-
ra baixo. Mas outros dias 
de notícias menos piores já 
causaram essas variações de 
mesma intensidade - nega-
tivas pra bolsa e positivas 
pro dólar. “O maior impac-
to mesmo é nos contratos 
de DI Futuro que projetam 
Taxa Selic ainda mais alta 
nos próximos meses”, ex-
plica o economista.

Altos funcionários do Fed não poderão comprar títulos individuais
O conselho do Fe-

deral Reserve Sys-
tem (Fed, banco 

central dos EUA) anunciou 
nesta quinta-feira um am-
plo conjunto de novas re-
gras que proibirá a compra 
de títulos individuais, res-
tringirá a negociação ativa 
e aumentará a pontualidade 
dos relatórios e divulgação 
pública pelos formuladores 
de políticas da entidade mo-
netária e altos funcionários.

Todas essas regras é para 
frear o acesso às informa-
ções privilegiadas. O Con-
selho do Fed informou que 

as novas regras serão in-
corporadas  nos próximos 
meses, sem precisar a data 
exata. Resumindo, os altos 
funcionários do Federal 
Reserve estarão limitados à 
compra de veículos de in-
vestimento diversificados, 
como fundos mútuos. As 
mudanças foram divulgadas 
no site do Fed. 

As novas restrições se 
aplicarão aos formulado-
res de políticas do Reserve 
Bank e do Conselho e à 
equipe sênior e os proibirá 
de comprar ações individu-
ais, manter investimentos 

em títulos individuais, man-
ter investimentos em títulos 
de agências (direta ou indi-
retamente) ou entrar em de-
rivativos. “As novas regras 
são amplas e foram proje-
tadas para colocar as regras 
de investimento e comércio 
do Federal Reserve na van-
guarda entre as principais 
agências federais”, frisou a 
entidades monetária.

Mais exigências

“Essas novas regras rí-
gidas elevam o nível de 
exigência para garantir ao 

público que servimos que 
todos os nossos funcioná-
rios seniores mantenham 
um único foco na missão 
pública do Federal Reser-
ve”, disse o presidente do 
Conselho do Federal Reser-
ve, Jerome H. Powell.

Para ajudar a evitar até 
mesmo a aparência de qual-
quer conflito de interesse 
no momento das decisões 
de investimento, os formu-
ladores de políticas e a equi-
pe sênior geralmente serão 
obrigados a fornecer um 
aviso prévio de 45 dias para 
compras e vendas de títu-

los, obter aprovação prévia 
para compras e vendas de 
títulos, e manter os investi-
mentos em pelo menos um 
ano. Além disso, nenhuma 
compra ou venda será per-
mitida durante períodos de 
maior estresse no mercado 
financeiro.

Os presidentes do Reserve 
Bank agora serão obrigados 
a divulgar publicamente as 
transações financeiras dentro 
de 30 dias, como os mem-
bros do Conselho e a equipe 
sênior fazem atualmente.

Também durante o Fó-
rum Oficial das Instituições 

Monetárias e Financeiras 
(Omfif, na sigla em inglês) o 
diretor do Fed, Christopher 
Waller, afirmou que os pró-
ximos meses serão cruciais 
para que a entidade monetá-
ria observe se a forte inflação 
nos Estados Unidos é, de fa-
to, transitória, como a maio-
ria dos dirigentes da entidade 
e analistas estimam.  Caso 
a alta nos preços provoque 
aumento das expectativas 
inflacionárias e, desta forma, 
se torne permanente, o Fed 
deve agir de forma “muito” 
mais agressiva e antes do que 
esperava, frisou Waller.
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