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OS RUMOS DA
PENSÃO POR MORTE

A REUNIÃO
DO COPOM

Duração do pagamento e regras para a
comprovação do direito foram alteradas.
Por Alexandre Triches, página 4

Eduardo Perez, analista do
Nu invest, fala se o risco fiscal
está sob controle, página 6

Temporário
deve aliviar
desemprego
no fim de ano

Depois fatiar, Bolsonaro
quer ‘finalizar’ Petrobras

Manguinhos e
Ambev lideram
dívidas ao
Fisco estadual

Dados da Associação Brasileira
do Trabalho Temporário (Asserttem) mostram que a modalidade
gerou um volume de renda de
mais de R$ 3,36 bilhões no primeiro semestre deste ano e, para
este último trimestre, a previsão é
de que pelo menos 565 mil vagas
temporárias sejam criadas durante o período. O número cerca de
20% maior que as 471.300 vagas
criadas nos últimos três meses do
ano passado é, de acordo com
a entidade, um reflexo da retomada quase total do comércio e
dos serviços. Ao mesmo tempo,
mostra que as empresas continuam receosas com o período
de recessão econômica. Por isso,
optam por relações de trabalho
mais flexíveis.
De acordo com a Asserttem,
60% das contratações temporárias deste último trimestre serão
impulsionadas pela indústria, seguido de 25% pelo setor de serviços e 15% pelo comércio.
Já segundo levantamento realizado pela Employer, empresa de
RH, os jovens entre 18 a 25 anos
representaram 42% das contratações na modalidade temporária no primeiro semestre deste
ano, um aumento de cerca de 5%
comparado ao mesmo período
de 2020.
Houve ampliação de 39% na
contratação de temporários no
primeiro semestre deste ano em
comparação ao mesmo período
de 2020, de acordo com outro
levantamento realizado pela
Employer. A expectativa é a de
que a modalidade de contratação continue em crescimento,
já que, por conta da vacinação
e da reabertura das atividades
econômicas, as demandas pela
admissão de pessoas estão em
crescimento.
Na modalidade temporária, o
trabalhador tem anotação em carteira e os direitos assegurados pela
legislação 6.019/1974. Dentre os
direitos, estão inclusos pagamento
de horas extras, descanso semanal
remunerado, 13º salário e férias
proporcionais ao período trabalhado. Ele recebe 8% dos seus
proventos a título de FGTS e o
período como temporário conta
como contribuição para a aposentadoria.
De acordo com a legislação, o
trabalhador temporário pode ser
contratado por até 180 dias, com
possibilidade de prorrogação por
até mais 90 dias. A efetivação pode acontecer a qualquer momento
desse período.

Governo estuda vender ações e deixar de ser majoritário

Levantamento encomendado
pela Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco) aponta que a dívida ativa das
empresas com os entes federados
soma R$ 896,2 bilhões. Caso o
valor da dívida fosse recuperado, seria possível pagar 11 anos
de Bolsa Família aos mais vulneráveis com valor de R$ 400. Ao
longo de um ano, a federação
investigou a composição dos débitos estaduais e elaborou uma
lista com os 100 maiores devedores. Os dados estão presentes
no Atlas da Dívida dos Estados
Brasileiros, lançado no Fórum
Internacional Tributário.
O estudo, coordenado pelo
doutor em Economia, Juliano
Goularti, com a participação da
economista Talita de Messias,
identificou que a dívida ativa sob
administração das Procuradorias
Gerais dos estados ou das secretarias de Fazenda aumentaram
31,40% entre 2015 e 2019.
As dez maiores devedoras são:
Refinaria de Petróleo de Manguinhos (R$ 7,7 bilhões), Ambev (R$
6,3 bilhões), Telefônica – Vivo (R$
4,9 bilhões), Sagra Produtos Farmacêuticos (R$ 4,1 bilhões) e Drogavida Comercial de Drogas (R$
3,9 bilhões), TIM Celular (R$ 3,5
bilhões), Cerpasa Cervejaria Paraense (R$ 3,3 bilhões), Companhia
Brasileira de Distribuição (R$ 3,1
bilhões), Athos Farma Sudeste
(R$ 2,9 bilhões) e Vale (R$ 2,8 bilhões). O estudo também aponta
que os maiores devedores também recebem isenções fiscais em
suas áreas de atuação. Página 4
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Brasil ocupa a 23ª posição em reservas mundiais de petróleo e gás,
com um volume de 16 bilhões de
barris equivalentes de petróleo.
Também deve superar as expectativas de produção de petróleo em
2022, fato que deverá sair na revisão do Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 até fevereiro.
Na versão atual espera-se 3,4 milhões de barris por dia até o fim
do próximo ano.
Mesmo com o conhecimento de tão expressivos números o
governo Bolsonaro, ao justificar
mais um aumento nos preços de
combustíveis, voltou a ameaçar,
pela segunda vez em uma semana,
a possibilidade de privatização da
petroleira, um tema que sempre
esteve nos planos do ministro da
Economia, Paulo Guedes.
Segundo informações da CNN
Brasil, o governo planeja apresentar projeto de lei que permite que
a União venda ações ordinárias e
preferenciais da Petrobras, abrindo
mão de ser a acionista majoritária
da estatal. Já a agência Reuters relatou que Bolsonaro disse que a privatização da Petrobras “entrou no
radar”, em entrevista a uma rádio
do Mato Grosso do Sul.

Petrobras

“Isso entrou no nosso radar.
Mas privatizar qualquer empresa
não é como alguns pensam, que
é pegar a empresa botar na prateleira e amanhã quem der mais
leva embora. É uma complicação
enorme. Ainda mais quando se fala em combustível. Se você tirar do
monopólio do Estado, que existe,
e botar no monopólio de uma pessoa particular, fica a mesma coisa
ou talvez até pior”, disse Bolsonaro à rádio Caçula, de Três Lagoas
(MS). Ele esqueceu de dizer que
não existe mais monopólio da Petrobras tanto na exploração como
no refino dos combustíveis.
É bom lembrar que o PPI, criado em 2016 pelo então presidente
Michel Temer e mantido pelo governo Bolsonaro, serve de forma

deliberada para favorecer os importadores de combustíveis, com
a diretoria da empresa atuando
como facilitadora, reduzindo a
produtividade de suas refinarias e
as colocando à venda. Ao comemorar nesta segunda-feira cinco
anos de existência, essa política
de preço de paridade de importação fez, determinou mais um
reajuste, acumulando alta dos
combustíveis muito acima da
inflação, em todas e quaisquer
comparações. Com isso, somente neste ano, já são, nas refinarias, 12 aumentos na gasolina, 13
no diesel e 8 no GLP. A disparada
no preço dos combustíveis é um
dos fatores que mais pesam na inflação, que já passou de 10,2% nos
últimos 12 meses. Página 7

Construção sente impacto de
custos altos e falta de material
Elevação dos juros também preocupa os empresários.

D

e acordo com pesquisa
Sondagem Indústria da
Construção, realizada
pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI) com o apoio da
Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC), divulgada
nesta segunda-feira, pelo quinto trimestre consecutivo, a falta de material da construção e o
aumento dos custos continuam
sendo os principais problemas da
indústria da construção. Os dois
itens foram citados por 54,2% dos
empresários entrevistados.
Apesar de continuar preocupando os empresários, a pesquisa
mostra que houve uma pequena
redução em relação ao trimestre
anterior, quando 55,5% dos entrevistados manifestaram preocupação com a falta de materiais.

Segundo a pesquisa, os números também mostram que houve
aumento da preocupação do empresariado com a elevação da taxa
de juros, ganhando força na passagem do segundo para o terceiro trimestre deste ano. Enquanto
no segundo trimestre menos de
10% dos empresários manifestaram preocupação com os juros,
no terceiro trimestre esse número
aumentou para 16%.
De acordo com a CBIC, a alta
pode ser comprovada pelo Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) para materiais e
equipamentos, que acumulou,
nos últimos 12 meses encerrados
em setembro, alta de 30,24%,
um recorde para o período, na
era pós-real. “Os insumos que
mais influenciaram esse aumen-

to, segundo o INCC, foram os
vergalhões e arames de aço ao
carbono, os tubos e conexões de
ferro e aço e os tubos e conexões de PVC. A alta de custos é
o principal problema da indústria, na visão dos empresários”,
informou a CBIC.
Os números mostram ainda que
mesmo com a falta de materiais e
o aumento dos juros, há uma expectativa do segmento de que o
Produto Interno Bruto (PIB) do
setor suba para 5% neste terceiro trimestre, o que seria o maior
crescimento dos últimos dez anos.
A alta é puxada pela melhora
no nível de atividade da construção, que voltou a ficar positivo em
setembro, com 50,5 pontos, após
apresentar pequeno recuo em
agosto. Página 5

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,5447
R$ 5,7100
R$ 6,4391
R$ 0,8700
R$ 319,40

ÍNDICES
IGP-M

0,64% (setembro)
0,66% (agosto)

IPCA-E
RJ (jun.)
SP (jun.)
Selic
Hot Money

0,69%
0,81%
6,25%
0,63% a.m.
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PEC 23 inclui esquema de securitização para desviar recursos públicos
Por Maria Lucia
Fattorelli

E

m meio ao tumulto
criado pela discussão acerca de calote dos precatórios e auxílio
temporário de apenas R$
400 aos miseráveis, a inclusão de grave esquema de
desvio de recursos na PEC
23 está passando desapercebida.
Desde que identificamos
a atuação da chamada “Securitização de Créditos Públicos” durante a auditoria
feita pelo Parlamento da
Grécia em 2015, passamos
a combater as tentativas de
legalização desse esquema
fraudulento no Brasil.
Trata-se de uma perversa
engenharia financeira, mediante a qual grande parte das receitas estatais não
chegará aos cofres públicos,
pois é desviada durante o
seu percurso pela rede bancária, para o pagamento de
dívida ilegal gerada por esse
esquema, semelhante a um
“consignado” (ver auditoriacidada.org.br/conteudo/
securitizacao-consignado-turbinado-de-recursos-publicos).
Essa figura do consignado é proibida para as finanças públicas, tendo em vista
que todos os recursos arrecadados devem chegar ao
orçamento público, em cada esfera (federal, estadual,
distrital e municipal), sendo
totalmente absurdo o desvio de recursos antes que
estes alcancem os cofres
públicos e passem a fazer
parte do orçamento.
Adicionalmente, a destinação dos recursos orçamentários deve obedecer à
Lei Orçamentária aprovada
pelos respectivos poderes
legislativos (federal, estaduais, distrital e municipais),
sendo vedada a vinculação
de receitas de impostos a
despesas específicas, como
determina o Art. 167, IV,
da Constituição Federal,
ressalvados apenas os casos
previstos no referido dispositivo.
Apesar dessa expressa
proibição para vinculação
de receitas de impostos, o
esquema de Securitização já
está funcionando em vários
estados e municípios e utiliza “contas vinculadas” para
segregar receitas de impostos, que são subtraídas e

desviadas para o pagamento dos valores mobiliários
(recebíveis, derivativos ou
debêntures) emitidos para
securitizar créditos públicos.
A PEC 23 visa acobertar
essas operações que vêm
acontecendo de forma ilegal e aplica um verdadeiro
golpe à Constituição, modificando dispositivos para
autorizar a vinculação de
receitas de impostos arrecadados do povo ao esquema
fraudulento da denominada
securitização. Cabe ressaltar
que tal alteração não passou
pelo crivo da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados), pois
foi acrescentada depois,
quando a proposta já havia
sido analisada pela CCJ e foi
modificada pelo relator da
Comissão Especial.
Para não deixar transparecer o danoso alcance do
esquema da securitização,
os parágrafos 7º e 8º que
a PEC 23 pretende inserir
ao art. 167 da Constituição
têm um texto cifrado. O novo parágrafo 7º diz:
“§ 7º Não se aplica o disposto no art. 167, inciso IV,
na hipótese de securitização
de recebíveis da dívida ativa.”
Tal dispositivo visa abrir
caminho para o esquema de
desvio de recursos, na medida em que exclui a aplicação, à securitização, da
proibição de vinculação de
receitas de impostos contida no citado inciso IV do
art. 167 da CF/88.
Assim, sorrateiramente, passa a ficar autorizada a utilização das “contas
vinculadas”, que vinculam
receitas de impostos ao
esquema de securitização,
pois é através dessas contas que se processa o desvio
da arrecadação tributária
durante o percurso dos recursos pela rede bancária (a
exemplo do “Contrato de
Custódia de Recursos Financeiros e Administração
de Contas Vinculadas” da
PBH Ativos S/A, disponível em auditoriacidada.
org.br/wp-content/uploads/2018/11/Contrato-de-Custódia_registrado-RTD-RJ_parte-1.pdf, e em
outros documentos da referida estatal criada para operar o esquema de securitização de créditos públicos em
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Belo Horizonte, disponíveis
em auditoriacidada.org.br/
conteudo/pbh-ativos-s-a).
Por essa razão, é um absurdo tentar incluir tal dispositivo à Constituição, pois
ele promove a captura dos
tributos pagos pela sociedade e os destina ao esquema
de securitização, definhando o orçamento público,
que deixará de receber esses
recursos desviados.
Conforme definido
em portaria do Ministério da Economia (Portaria
429/2020), a securitização
pressupõe a emissão de valores mobiliários:
“II – Securitização: operação por meio da qual é
efetuada a conversão do
contrato de dívida garantido pela União em lastro
para títulos ou valores mobiliários a serem emitidos
posteriormente;”
O texto do novo parágrafo 8º que a PEC 23 pretende incluir ao art. 167 da
Constituição cita os valores
mobiliários que serão emitidos por esse esquema e
os denomina “recebíveis”,
os quais têm vida própria,
totalmente distinta do estoque de Dívida Ativa, que
serve de mero parâmetro
para a sua emissão:
“§ 8º A securitização de
recebíveis da dívida ativa
deve restringir-se a direitos
decorrentes de créditos já
inscritos como dívida ativa
em data anterior à da securitização e classificados pelo
respectivo órgão de cobrança como de difícil recuperação, a partir de metodologia
aprovada pelo Tribunal de
Contas competente, caso
não haja metodologia de
classificação já aplicada pelo respectivo ente, anterior
ao exercício de 2022.”
Dessa forma, no caso
da PEC 23, os “recebíveis”
correspondem aos valores
mobiliários (derivativos ou
debêntures) que serão emitidos e vendidos ao mercado
financeiro, os quais passam
a ser pagos com as receitas
de impostos desviadas para as “contas vinculadas”
ao esquema. Enquanto isso, a Dívida Ativa continua
sendo cobrada pelas procuradorias e secretarias de
Fazenda, como explicado
em recente entrevista (auditoriacidada.org.br/video/
tv-democracia-fattorelli-explica-esquema-que-desvia-

-recursos-publicos-inserido-na-pec-23-2021).
Esses recebíveis são
novos títulos ou valores
mobiliários emitidos por
empresa ou fundo criados
para operar a securitização,
a exemplo da PBH Ativos
S/A em Belo Horizonte.
Tais derivativos são vendidos ao mercado financeiro, que, ao comprá-los,
promove o ingresso de um
recurso aos cofres públicos. Esse adiantamento tem
servido de “isca” para que
alguns gestores públicos
embarquem nesse esquema.
Porém, o compromisso assumido para o pagamento
desse “adiantamento” tem
sido onerosíssimo em todos os locais onde o esquema tem atuado, provocando
imenso dano às contas públicas.
No caso da PBH Ativos
S/A em Belo Horizonte,
por exemplo, o município
recebeu R$ 200 milhões
de adiantamento (quando
da venda dos recebíveis) e,
em troca, comprometeu-se a desviar um volume de
impostos arrecadados no
valor de R$ 880 milhões
+ atualização monetária
(IPCA) + 1% ao mês (sobre os R$ 880 milhões, e
não sobre o valor recebido
de R$ 200 milhões), como
comprovado por investigações da CPI realizada pela
Câmara Municipal de Belo
Horizonte (auditoriacidada.
org.br/conteudo/relatorio-preliminar-especifico-de-auditoria-cidada-da-divida-no-2-2017).
Ao deixar de mencionar,
na PEC 23, todos os passos do esquema de securitização, parlamentares estão
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sendo iludidos, levados a
crer que tal esquema representaria alguma solução
para a Divida Ativa, que na
realidade continuará onde
sempre esteve: sendo cobrada e administrada pelos
órgãos da administração
tributária, enquanto os novos papéis emitidos (recebíveis ou derivativos) irão
gerar uma dívida ilegal que
passará a ser paga por fora
dos controles orçamentários, por meio do desvio do
fluxo de arrecadação para as
“contas vinculadas” ao esquema, minando de forma
gravíssima os orçamentos
públicos de todos os entes
federados.
Diversos órgãos de controle têm se manifestado
contrariamente a esse esquema, a exemplo do TCE-MG (que suspendeu o pagamento das debêntures
emitidas pela PBH Ativos
S/A – tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111624409),
o TCE-PR (que proibiu
definitivamente a atuação
da PRSEC S/A – auditoriacidada.org.br/conteudo/
acordao-no-1580-18-tribunal-pleno-proibe-que-governo-do-parana-realize-operacoes-de-cessao-de-direitos-creditorios) e o
TCE-PE (que suspendeu
leilão da empresa estatal RECDA S/A – tce.pe.gov.br/
internet/index.php/lista-noticias/143-junho/2375-tce-suspende-pregao-da-prefeitura-do-recife).
Essa tentativa de incluir
o esquema de Securitização
na Constituição por meio
da PEC 23 irá enfraquecer
a atuação dos diversos Tribunais de Contas estaduais que já vêm reagindo e

barrando esse esquema em
vários estados, o que é temerário para o controle das
contas públicas no país.
O diagrama ilustra o desvio de recursos tributários
para investidores privilegiados que adquirem os recebíveis emitidos por esse
esquema. No caso da PBH
Ativos S/A, o banco BTG
Pactual foi o coordenador
líder que implementou toda a operação e ele mesmo comprou a totalidade
das debêntures que ofereciam juros de 23% ao ano!
Contribuintes continuarão
pagando os seus tributos
normalmente junto à rede
bancária, porém parte desses recursos será desviada
para as “contas vinculadas”
ao esquema antes de alcançar os cofres públicos.
Portanto, esse mecanismo da chamada “securitização” promove o desvio de
recursos públicos por fora
dos controles orçamentários, afetando negativamente os orçamentos públicos
e prejudicando todas as
gerações atuais e futuras.
Enquanto isso, bancos e
investidores privilegiados
passam a se apropriar diretamente dos tributos pagos
pela sociedade, antes que
estes alcancem os cofres
públicos.
Apelamos a todos(as)
parlamentares federais para
que rejeitem os parágrafos
7º e 8º que estão sendo inseridos ao art. 167 da CF,
conforme novo texto da
PEC 23.
Maria Lucia Fattorelli é coordenadora
nacional da Auditoria Cidadã da
Dívida e membro titular da Comissão
Brasileira Justiça e Paz da CNBB.
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Assinatura
Mensal: R$ 180,00
Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%
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dos autores e não refletem necessariamente a
opinião deste jornal.
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Taxas de juros para famílias e
empresas sobem em setembro

A

s taxas de juros estão em trajetória de
elevação e famílias
e empresas pagaram valores
mais altos em setembro, de
acordo com as Estatísticas
Monetárias e de Crédito divulgadas nesta segunda-feira pelo Banco Central (BC).
A taxa média de juros para
pessoas físicas no crédito livre chegou a 41,3% ao ano,
aumento de 0,5 ponto percentual em relação a agosto
e de 3,2 pontos percentuais
em 12 meses. Nas contratações com empresas, a taxa
livre cresceu 0,9 ponto percentual no mês e 5,6 pontos
percentuais em 12 meses,
alcançando 17,1% ao ano.
A alta dos juros bancários médios ocorre em um
momento de aumento da
taxa básica de juros da economia, a Selic. Depois de
chegar ao menor nível da
história no mês de agosto
do ano passado, em 2% ao
ano, a taxa Selic começou a
subir em março deste ano
diante do aumento da inflação e está em 6,25% ao
ano, definida pelo Comitê
de Política Monetária (Copom) do BC. O colegiado
se reúne novamente nesta
semana e deve repetir os
aumentos promovidos nos
últimos encontros.
A Selic é o principal instrumento utilizado pelo
BC para regular a inflação.
Quando o Copom aumenta
a taxa básica de juros, a finalidade é conter a demanda aquecida, e isso causa
reflexos nos preços, porque
os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a
poupança. O chefe do Departamento de Estatísticas
do BC, Fernando Rocha,
explicou que o movimento da política monetária
acontece tanto para o aumento como para a redução. “Ano passado, quando
se atingiu o pico de redução (na Selic) também se
viu uma redução na maior
parte das modalidades de
juros bancários, chegando
em patamares mínimos em

diversas delas”, disse.
Além desse ambiente macroeconômico, os bancos
consideram outros fatores
na hora de definir os juros
cobrados dos consumidores, como inadimplência,
perspectivas de operações,
lucro e despesas administrativas. Rocha explicou,
por exemplo, que as taxas
de inadimplência estão estáveis e em níveis baixos e
não devem estar influenciando as mudanças nos juros. Por outro lado, como as
empresas maiores, que têm
risco menor, estão crescendo no mercado de capital e
reduzindo as contratações
de crédito no sistema financeiro, outras empresas de
maior risco se tornam mais
preponderantes na carteira
de clientes dos bancos. Ele
explicou que não é possível
quantificar esses itens agregados, mas que esse fator
de mudança de perfil pode
ter influência no aumento
atual das taxas.
No crédito livre para
as pessoas físicas, o destaque foi para o cartão de
crédito rotativo, que teve
alta de 3,7 pontos percentuais no mês, alcançando
339,5% ao ano. O rotativo
é o crédito tomado pelo
consumidor quando paga
menos que o valor integral
da fatura do cartão e dura 30 dias. Após o prazo,
as instituições financeiras
parcelam a dívida. Nesse
caso, no cartão parcelado,
os juros também subiram
no mês: 5,1 pontos percentuais para 168,7% ao
ano.
Também influenciaram o
crescimento de juros, para
famílias, as taxas do cheque
especial, que tiveram alta
de 3,5 pontos percentuais
(128,6% ao ano), e o financiamento para aquisição de
veículos, com alta de 1,2
ponto percentual (23,9% ao
ano). O crédito pessoal não
consignado registrou queda
de 2,7 pontos percentuais,
para 77,4% ao ano. Os juros do crédito pessoal con-

signado variaram positivamente 0,2 ponto percentual
no mês de 18,8% para 19%
ao ano.
No crédito livre às empresas, o aumento dos juros ocorreu na maioria das
modalidades, com destaque
para as elevações em cheque especial, 7,1 pontos
percentuais (333,7 % ao
ano); capital de giro superior a 365 dias, 1,6 ponto
percentual (17% ao ano); e
financiamento para aquisição de veículos, 1,1 ponto
percentual (15% ao ano). O
financiamento a importações também teve aumento
de 2,5 pontos percentuais,
para 12,5% ao ano.
Essas taxas são do crédito
livre, em que os bancos têm
autonomia para emprestar o
dinheiro captado no mercado e definir as taxas de juros
cobradas dos clientes. Já o
crédito direcionado tem regras definidas pelo governo,
e é destinado basicamente
aos setores habitacional,
rural, de infraestrutura e ao
microcrédito. No caso do
crédito direcionado, a taxa
média para pessoas físicas
ficou em 7,3% ao ano em
setembro, alta de 0,2 ponto percentual no mês. Para
as empresas, a taxa caiu 0,5
ponto percentual para 9,5%
ao ano no mês passado. No
total, nas contratações de
crédito livre e direcionado,
a taxa média de juros do
Sistema Financeiro Nacional (SFN) registrou aumento de 0,5 ponto percentual no mês e de 3,5 pontos
percentuais em 12 meses,
alcançando 21,6% ao ano.
A inadimplência (considerados atrasos acima de 90
dias) manteve-se estável pelo quinto mês consecutivo,
em 2,3%, nos menores níveis da história. No crédito
livre houve estabilidade da
inadimplência nos dois segmentos, enquanto no direcionado o segmento de empresas apresentou redução
de 0,3 ponto percentual. O
endividamento das famílias
- relação entre o saldo das

dívidas e a renda acumulada - em 12 meses, ficou em
59,2% em julho, entre os
patamares mais altos da série histórica iniciada em janeiro de 2005, refletindo o
aumento das concessões de
empréstimos.
Com a exclusão do financiamento imobiliário, que
pega um montante considerável da renda, ficou em
36,5% no mês. Já o comprometimento da renda relação entre o valor médio
para pagamento das dívidas
e a renda média apurada no
período - ficou em 30,1%
naquele mês. Para esses últimos dados, há uma defasagem maior do mês de divulgação, pois o BC depende
de dados apresentados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
sobre a renda das famílias.
No mês passado, o estoque de todos os empréstimos concedidos pelos
bancos ficou em R$ 4,428
trilhões, um aumento de
2% em relação a agosto. O
crescimento em 12 meses
da carteira chegou a 16%
em setembro. O saldo do
crédito correspondeu a
52,9% de todos os bens e
serviços que o país produz
- o Produto Interno Bruto
(PIB). O crédito ampliado
ao setor não-financeiro, que
é o crédito disponível para
empresas, famílias e governos independente da fonte
(bancário, mercado de título
ou dívida externa), alcançou
R$ 13,076 trilhões, crescendo 1,2% no mês e 14,7% em
12 meses. A variação mensal refletiu, no mercado doméstico, o crescimento de
2,1% nos empréstimos e
financiamentos e a queda
de 0,8% nos títulos de dívida. Já a dívida externa subiu
4% refletindo a alta cambial de 5,76% no mês. Na
comparação interanual, o
resultado se deve principalmente à elevação da carteira
de empréstimos do Sistema
Financeiro Nacional em
15,8% e de títulos públicos,
em 20,3%.

CPI da Pandemia vota relatório de Renan Calheiros

A

pós seis meses de
funcionamento, a
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da
Pandemia do Senado encerra
nesta terça-feira os trabalhos
com a votação do relatório
final do senador Renan Calheiros (MDB). De acordo
com o rito anunciado na
semana passada pelo presidente do colegiado, senador
Omar Aziz (PSD- AM), a
reunião começará com a leitura dos votos em separado,
que são uma espécie de relatório alternativo ao de Renan. Até o fechamento desta
reportagem, três senadores já
haviam protocolado seus textos: o governista Marcos Rogério (DEM-RO), o senador
de oposição Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Eduardo
Girão (Podemos-CE), que
se classifica como “independente”.

Os parlamentares terão
15 minutos – com tolerância de mais cinco minutos
– para a leitura desses documentos. Concluída essa
fase, a votação do relatório
final vai ser feita de forma
nominal e ostensiva, ou
seja, pública. O quórum
de votação será de maioria
simples dos membros presentes. Caso o parecer do
relator seja aprovado, os demais serão descartados.
O relatório de Alessandro
Vieira é dividido em cinco
eixos: definição de políticas
públicas de combate à pandemia; mortes evitáveis; indícios de mau uso de recursos
públicos; análise dos pareceres e notas técnicas e propostas legislativas. Assim como
fez Renan Calheiros, entre
outros nomes, Vieira propõe
o indiciamento do presidente
Jair Bolsonaro, mas por me-

nos crimes. Na lista constam
crime de responsabilidade, de
epidemia, infração de medida
sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime e
crime contra a humanidade.
No caso de prevaricação, o
senador sugere mais investigações.
Em outro voto em separado, o vice-líder do Governo
no Congresso, senador Marcos Rogério, faz uma ampla
defesa da conduta do presidente Jair Bolsonaro na pandemia e pede a rejeição do
texto de Renan Calheiros. “O
foco da maioria dos membros [do colegiado] sempre
foi atacar o presidente da República, num claro jogo político e eleitoral. Porém, as narrativas criadas pela oposição
para enfraquecer e condenar
o governo federal não foram sustentadas em provas,
não restando comprovado

em atos, ou omissões ilegais
praticados por autoridades e
servidores da Administração
Pública Federal no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus”, argumenta
o governista que optou por
não apontar nenhum indiciamento.
Marcos Rogério rebate todos os pontos do relatório de
Renan. Sobre as acusações
de incentivo do presidente
ao “tratamento precoce” de
pacientes da covid-19 com
medicamentos ineficazes em
detrimento do uso de máscaras e do isolamento social e a
demora na compra de vacinas,
o senador ressalta que não há
resultados “conclusivos” sobre
a eficácia de drogas como a hidroxicloroquina e a azitromicina e defende que a prescrição
desses fármacos “deve ser avaliada caso a caso, à luz da autonomia médica”.

Facebook, Instagram
e Youtube tiram do
ar live de Bolsonaro

O

Facebook tirou
do ar a live do
presidente
Jair
Bolsonaro da última quintafeira (21), em que ele compartilha a informação sobre
uma suposta relação entre
as vacinas contra Covid-19
e a aids (síndrome da imunodeficiência
adquirida).
A transmissão foi ao ar, ao
vivo, na última quinta-feira
e estava disponível para reprodução, como acontece
com os conteúdos semelhantes. A remoção do vídeo se estende à conta do
presidente no Instagram,
rede social que também
pertence ao Facebook.
O Youtube também retirou do ar. “Removemos
um vídeo do canal de Jair
Bolsonaro por violar as
nossas diretrizes de desinformação médica sobre a
Covid-19 ao alegar que as
vacinas não reduzem o risco de contrair a doença e
que causam outras doenças infecciosas”, disse o
Youtube, em nota.
CPI denuncia
O vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia,
senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse que
a afirmação do presidente
Bolsonaro, relacionando a
vacina contra a Covid-19 à
Aids será incluída no relatório final. Além da inclusão
da fala do presidente, a CPI
pedirá ainda ao ministro do
Supremo Tribunal Federal
(STF) Aalexandre de Moraes que Bolsonaro seja investigado pela mesma fala
no âmbito do inquérito das
Fake News, que é relatado
por Moraes.
De acordo com o presidente, a informação se
refere a pessoas totalmente vacinadas, ou seja, que

tomaram a dose única ou
segunda dose da vacina há
mais de 15 dias. “Só vou dar
a notícia, não vou comentar. Já falei sobre isso no
passado, apanhei muito. Vamos lá: ‘Relatórios oficiais
do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados […] estão
desenvolvendo síndrome
da imunodeficiência adquirida muito mais rápido do
que o previsto’. Recomendo, leiam a matéria, não vou
ler aqui porque posso ter
problema com a minha live, não quero que caia a live
aqui, quero dar informações”, afirmou Bolsonaro
durante a transmissão do
dia 21, sem citar a fonte da
matéria.
Nesta segunda-feira, em
entrevista a uma rádio, o
presidente disse que leu
sobre a pesquisa em reportagem da revista Exame
publicada na semana passada. Bolsonaro também
compartilhou nas redes
sociais uma publicação de
seu filho Carlos Bolsonaro
em que o vereador critica
a repercussão. “A que nível
chega o $istema: o “meio
de comunicação do bem”
chamado @exame divulga
a informação e o atacado
é quem leu sua matéria!
O alvo será a revista ou o
leitor? Precisa responder?
Tem método!”, diz a publicação.
A matéria em questão,
entretanto, foi publicada
pela Exame em outubro
de 2020, quando as vacinas
ainda estavam em desenvolvimento. A notícia foi atualizada nesta segunda-feira e
destaca que os cientistas se
basearam em análises feitas
em 2007 com um adenovírus específico usado na
pesquisa de vacinas contra
o HIV (vírus da imunodeficiência humana).

JUÍZO DE DIREITO DA 36ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação de DESPESAS CONDOMINIAIS, movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NOSSA SENHORA DE COPACABANA
em face de ESPÓLIO DE LUIZ ALEIXO DE FRANÇA, processo
nº 0281749-28.2015.8.19.0001, na forma abaixo:
O Dr. ROSSIDÉLIO LOPES DA FONTE, Juiz da Vara acima, FAZ
SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os
interessados especialmente a ESPÓLIO DE LUIZ ALEIXO DE
FRANÇA, representante legal Hyan Aleixo de França, que em 03/
11/21, às 11:00 hs., no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o
Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica
(on line) conforme art. 879 inciso II do CPC, não havendo
licitantes no dia 05/11/21, no mesmo local e hora, a quem mais
oferecer, na forma do art. 891 § único do NCPC, o imóvel
registrado no 5º RGI, matrícula nº 113693, Av. Nossa Sra. de
Copacabana nº 492 apto 4 – Copacabana - RJ, avaliado as fls.
491/493 em 4/7/21, por R$ 850.000,00. Condições Gerais da
Alienação: constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro e
nos autos. Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 5% ao
leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação
ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido este, outro
na integra estará afixado no local de costume e na sede do juízo
e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se
este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim
a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado
nesta cidade, em 4/10/21. Eu, Cristina Mourão Heredia, Chefe
de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. ROSSIDÉLIO
LOPES DA FONTE, Juiz de Direito.
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Os rumos da pensão
por morte
Por Alexandre Triches

A

pensão por morte mudou bastante nos últimos anos.
Segue sendo devida aos dependentes do falecido,
porém a duração do pagamento e as regras para a comprovação do direito foram substancialmente alteradas. São
tantos os requisitos e de complexidade tão elevada que fica praticamente impossível conhecer todos eles, de modo
que o sistema, universalista por natureza, acaba tendo sua
efetiva funcionalidade restrita para os especialistas. Evidentemente que, sob qualquer ótica, isto não é positivo.
Algumas situações são emblemáticas: se o de cujos não
tiver vertido 18 contribuições mensais, quando em vida,
ou se o dependente era casado ou mantinha união estável, mas não tem prova do início da convivência com o
segurado falecido, para além de dois anos anteriores ao
seu falecimento, receberá a prestação, porém por apenas 4
meses.
Se comprovar que o óbito ocorreu em razão de um
acidente, doença profissional ou do trabalho, mesmo não
tendo preenchido os requisitos anteriormente referidos,
poderá receber a prestação por mais tempo. De qualquer
forma, terá sua idade avaliada, por ocasião do óbito do
segurado, para uma definição exata sobre a duração do
pagamento.
O mesmo se verifica em relação à cota-parte de cada
dependente. Pelas novas regras, ela será definida partindo-se do percentual de 50%, mais 10% por dependente.
Assim, por exemplo, havendo dois dependentes, o percentual será de 70%, dividido entre eles. Acontece que se um
dos dependentes for deficiente ou tiver invalidez para o
trabalho, o percentual deverá ser fixado em 100%.
Muitas vezes, na data de entrada do requerimento, não
há dependentes nesta condição, a qual, todavia, vem a ser
implementada no futuro, com a comprovação, a posteriori, da condição de deficiência ou invalidez de algum dos
dependentes. Nestes casos, o benefício, de ofício, será
efetivamente recalculado pelo órgão previdenciário?
Não tem ocorrido a devida orientação das pessoas
com relação aos requisitos da pensão por morte, bem
como com relação às provas que devem ser apresentadas
ao INSS e as reais alternativas possíveis para receber o
melhor benefício, pois o atendimento, atualmente, é prioritariamente eletrônico, e não há uma estrutura de apoio
informacional adequada à população. Sequer o Serviço
Social Previdenciário, órgão incumbido do dever de orientar as pessoas acerca de seus direitos previdenciários, tem
tido a estrutura adequada para prestar seu atendimento.
As novas regras, muito além de reduzir o custo, estão
dificultando o acesso, o qual não será negado, mas, sim,
franqueado, porém com forte probabilidade de equívoco,
causando uma percepção ilusória de que a Previdência
deferiu o pedido. Por isso, é muito provável a formação
de um passivo judicial nos próximos anos, com relação
a pensão por morte, pois as pessoas recorrerão ao Poder
Judiciário para reivindicar a falha do INSS e, nestes casos,
certamente será devolvida, ou senão neutralizada, boa
parte da economia anunciada com as regras novas.
Teria sido melhor se as alterações na pensão por morte
tivessem sido realizadas apenas com relação à cumulação
de benefícios, deixando de lado regras tão confusas, pois
este benefício da Previdência Social lida com mínimos
sociais e substitui, para as famílias, a renda da pessoa
falecida. Uma inequívoca demonstração de que reformar é
preciso, porém reformar mal pode ser ainda mais contraproducente do que não reformar.
Alexandre Triches é advogado e professor universitário.

Manguinhos e Ambev lideram
dívidas ao Fisco estadual

N

o momento em
que o governo
desrespeita o teto
de gastos orçamentários para promover auxílio emergencial de cunho eleitoral,
levantamento encomendado pela Federação Nacional
do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco) aponta que
a dívida ativa das empresas
com os entes federados soma R$ 896,2 bilhões. Ao
longo de um ano, a Federação investigou a composição dos débitos estaduais
e elaborou uma lista com
os 100 maiores devedores.
O estudo também aponta
que os maiores devedores
também recebem isenções
fiscais em suas áreas de atuação.
Os dados estão presentes no Atlas da Dívida dos
Estados Brasileiros, lançado no Fórum Internacional
Tributário mostrando os
100 maiores devedores de
cada estado. As 10 maiores
devedoras são: Refinaria de
Petróleo de Manguinhos
(R$ 7,7 bilhões), Ambev
(R$ 6,3 bilhões), Telefônica – Vivo (R$ 4,9 bilhões),
Sagra Produtos Farmacêuticos (R$ 4,1 bilhões) e Dro-

gavida Comercial de Drogas
(R$ 3,9 bilhões), TIM Celular (R$ 3,5 bilhões), Cerpasa
Cervejaria Paraense (R$ 3,3
bilhões), Companhia Brasileira de Distribuição (R$
3,1 bilhões), Athos Farma
Sudeste (R$ 2,9 bilhões) e
Vale (R$ 2,8 bilhões).
O estudo, coordenado
pelo doutor em Economia,
Juliano Goularti, com a participação da economista Talita de Messias, identificou
que a dívida ativa sob administração das Procuradorias Gerais dos estados ou
das secretarias de Fazenda
aumentaram 31,40% entre
2015 e 2019.
Para o pesquisador, a
maior dificuldade na produção do estudo foi a disponibilização dos dados.
Ao todo, 10 estados negaram as informações. “Conseguimos reunir subsídios
dos mil maiores devedores
de apenas 17 estados, pois
mesmo com a obrigatoriedade de dar transparência
aos dados, as informações
não foram divulgadas. A
dívida ativa tributária não
envolve sigilo fiscal, essa
divulgação é obrigatória.”
Em 14 estados, a dívida

ativa supera a arrecadação
anual com o recolhimento
de impostos. Os estoques
acumulados do Distrito
Federal e Rio de Janeiro
equivalem a mais de 200%
da arrecadação, enquanto o
Mato Grosso quase supera
300%. Outros quatro estados possuem a dívida ativa
equivalente a mais de 80%
da arrecadação tributária
anual.
Os valores devidos pelas
empresas aos estados totalizam 13,18% do PIB nacional. Ao passo em que os
estoques da dívida ativa aumentam, o pagamento delas
é tímido. Em 2016, foram
recuperados R$ 4 bilhões,
no ano seguinte, em 2017,
o montante pago chegou
a R$ 5,1 bilhões. A média
nacional de recuperação
da dívida ativa estadual gira em torno de 0,6%. “O
estudo é revelador e alarmante. É necessária uma
política séria para recuperar os montantes devidos
e investimento na estrutura das carreiras vinculadas
ao fisco. É inaceitável que
as empresas devam quase R$ 1 trilhão aos cofres
públicos, enquanto o país

enfrenta dificuldades para
financiar uma renda básica de R$ 400 para famílias
que passam fome”, afirmou
Charles Alcantara, presidente da Fenafisco, durante o Fórum Internacional
Tributário. Caso o valor da
dívida fosse recuperado, seria possível pagar 11 anos
de Bolsa Família aos mais
vulneráveis com valor de
R$ 400.
O Atlas da Dívida dos
Estados Brasileiros é uma
iniciativa da Fenafisco desde o final de 2020. Para elaborar o estudo, foram considerados dados de 2015 a
2019. Apesar da obrigatoriedade legal para divulgação das informações, apenas 17 unidades federativas
informaram os dados. “A
importância desse estudo
é levar ao conhecimento
da sociedade e impulsionar
a cobrança por mudanças.
Dentro de um sistema tributário regressivo, a dívida
ativa elevada contribui para
a concentração de renda. É
um privilégio tributário para
poucas e grandes empresas,
que escapam da tributação e
conseguem ampliar seu poder”, reforça Goularti.

Dia das Crianças eleva vendas
em shoppings em 25,9%

I

mpulsionado
pelos
presentes do Dia das
Crianças e pelas vendas no comércio eletrônico,
o varejo paulistano registrou alta de 33,8% na primeira quinzena de outubro
sob o mesmo período de
setembro. Os dados são do
Balanço de Vendas da Associação Comercial de São
Paulo (ACSP), com base em
amostra da Boa Vista SA. O
resultado, de acordo com o
economista da ACSP, Marcel Solimeo, já era esperado e
se consolida com a pesquisa
de intenção de compras que
apontou que 35,7% dos brasileiros pretendiam presentear os filhos no Dia das Crianças. As roupas, calçados e os
acessórios representaram a
maior parte da intenção dos
consumidores. Entraram para a lista brinquedos como
boneca, bola de futebol, bicicleta e carrinho. “O indicador
é sempre melhor em outubro

FIQUE ATENTO,
E JUNTOS VAMOS
LUTAR CONTRA
O CORONAVÍRUS.

MINOTAURO, LUTADOR

porque há uma data comemorativa e, naturalmente,
possibilita maior movimentação para o varejo”, explica o
economista.
Comparado outubro do
ano passado com outubro
deste ano, os dados preliminares também apontam
para alta de 17,6%. Em setembro deste ano com setembro de 2020, utilizando
a mesma base de comparação, o dado foi positivo
em 24,4%. Solimeo analisa que os dados, apesar de
positivos, não atingiram o
mesmo patamar registrado
em 2019, quando não havia o impacto da pandemia.
“Com menos restrições e
mais tempo para se programarem, os consumidores
estão aos poucos indo às
compras. Assim, estamos
recuperando o patamar de
vendas anterior, mas não as
perdas ocorridas durante a
pandemia”, frisa. Ainda de

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

acordo com o economista,
o crescimento efetivo só
deve ser registrado a partir
de dezembro. Isso porque
fatores como o ritmo da vacinação, a retomada da confiança do consumidor para
compras, a continuidade do
auxílio emergencial e a oferta de crédito disponível no
mercado influenciarão no
indicador. “O auxílio emergencial tem ajudado até aqui
os mais pobres e por isso é
essencial que seja mantido.
O fator negativo tem sido
a inflação e o desemprego
que continuam em patamares altos”, complementa.
As vendas no Dia das
Crianças cresceram 25,9%
nos shopping centers de todo o Brasil no período de 6
a 12 de outubro de 2021, em
comparação com o mesmo
período de 2020, de acordo com o Índice Cielo do
Varejo Ampliado (ICVA),
divulgado pela Associação

Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). O resultado
superou a expectativa inicial
do setor, que previa um aumento de 18%. No período,
o comércio nos shoppings
movimentou R$ 3,9 bilhões,
já descontada a inflação. Em
relação ao período equivalente de 2019, a queda é de
14%. O aumento não se limitou ao volume de vendas,
já que o setor contabilizou
um incremento no tíquete
médio, que atingiu R$ 214
neste ano, superando em
13,8% os R$ 188 do ano
passado e acima da expectativa de R$ 200 para a data
comemorativa. No varejo
de rua, o valor médio gasto
em compras foi de R$ 124,
uma queda de 0,8% frente
aos R$ 125 registrados em
2019. Por fim, ao comparar
o tíquete médio das lojas de
shoppings com as lojas de
rua, a diferença foi de 72,6%
em 2021.

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

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
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Selic também
no rumo dos
dois dígitos

D

iante do aumento
da inflação, a expectativa do mercado financeiro é que a taxa básica de juros, a Selic,
encerre 2021 em 8,75% ao
ano. Na semana passada, a
estimativa era de 8,25% ao
ano, de acordo com o Boletim Focus, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a projeção
para os principais indicadores econômicos, divulgado
nesta segunda-feira.
A Selic está estabelecida
atualmente em 6,25% ao ano
pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do BC. Nesta
semana, o colegiado se reúne
novamente e deve repetir os
aumentos promovidos nos últimos cinco encontros.
A taxa está no nível mais
alto desde julho de 2019,
quando era 6,5% ao ano. De
março a junho, o Copom tinha elevado a taxa em 0,75
ponto percentual em cada encontro. No início de
agosto, o BC passou a aumentar a Selic em 1 ponto a
cada reunião. Agora, o mercado espera uma elevação
maior, de 1,25 ponto, para
que a taxa suba a 7,5% ao
ano, nesta reunião. Para o
fim de 2022, a estimativa do
mercado é que a taxa básica fique em 9,5% ao ano. E
para o fim de 2023 e 2024,
a previsão é 7% e 6,5% ao
ano, respectivamente.
A previsão das instituições financeiras para o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do
país, subiu de 8,69% para
8,96%. É a 29ª elevação

consecutiva na projeção.
Para 2022, a estimativa de
inflação é de 4,4%. Para
2023 e 2024, as projeções
são de 3,27% e 3,02%, respectivamente.
A previsão para este ano
está acima da meta de inflação que deve ser perseguida
pelo BC. A meta, definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), é de 3,75%,
com intervalo de tolerância
de 1,5 ponto percentual para
cima ou para baixo. Ou seja,
o limite inferior é de 2,25% e
o superior de 5,25%.
Puxada pelo aumento
dos preços de energia elétrica e combustíveis, em setembro, a inflação chegou a
1,16%, o maior para o mês
de setembro desde 1994,
quando foi de 1,53%, segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE). Em 12 meses, o índice está em 10,25%, acima
dos 9,68% registrados nos
12 meses anteriores. Este
ano, a inflação já acumula
uma alta de 6,9%.
A estimativa do mercado financeiro para o crescimento da economia caiu
de 5,01% para 4,97%, este
ano. Para o próximo ano, a
expectativa para Produto Interno Bruto é de crescimento de 1,4%. Em 2023 e 2024,
o mercado financeiro projeta expansão do PIB em 2% e
2,25%, respectivamente.
A expectativa para a cotação do dólar subiu de R$
5,25 para R$ 5,45, para o
final deste ano. Para o fim
de 2022, a previsão é que a
moeda americana se mantenha nesse mesmo patamar.

Varejo de material de
construção cresce
mesmo com pandemia

O
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setor de varejo de
material de construção foi um dos
que menos sentiram os impactos da crise gerada pela
pandemia do Coronavírus.
O crescimento de faturamento do setor em 2020 em
comparação ao ano de 2019
foi de 11%, atingindo o valor de R$ 150,55 bilhões segundo a FGV /IBRE.
Destaque no período foram das lojas das redes associadas à Federação Brasileira de Redes Associativistas
de Materiais de Construção
(Febramat), que cresceram
22,8% no mesmo período
e no primeiro trimestre de
2021 já apresentou um incremento de 30,5%.
“Mesmo depois de um início de pandemia assustador,
no qual as lojas tiveram que
fechar as portas, com a abertura gradual o que se observou foi uma rápida retomada
nas vendas, apresentando um
crescimento maior do que nos
últimos anos. Isso ocorreu
por diversos fatores, dentre os
quais o fato de as pessoas fica-

rem em casa e olharem mais
para as necessidades de reformas”, analisa o presidente da
Febramat, Paulo Roberto dos
Santos Machado.
Mesmo com o crescimento,
o setor teve grandes desafios
no período, segundo o presidente, dentre os quais se destacam a necessidade de adequar
o atendimento às regras sanitárias e a falta de produtos que
ocorreu no período, devido à
alta demanda e baixa oferta.
As projeções para este ano
são também bastante positivas, com as expectativas de
que as lojas da Febramat saltem de um faturamento de
R﹩3,8 bilhões em 2020 para
uma projeção de R﹩ 4,2 bilhões em 2021. Já a projeção
de crescimento em compras
para 2021 é de 39,5%.
Além do aumento na
procura de produtos, outros
fatores que são determinantes para o sucesso da Febramat e a gestão profissional
das lojas e o crescimento
de números de redes associadas e consequentemente
estabelecimentos.

Saldo de crédito de setembro
expandiu acima do esperado

O

saldo de crédito de setembro
expandiu acima
do esperado por nós e pelo mercado, avançando 2%
(MoM) para R$ 4.428,8 bilhões. O crescimento ocorreu tanto em termos de
pessoas físicas (+2%) como para pessoas jurídicas

(2,3%), segundo análise de
Felipe Sichel, estrategista-chefe
do Banco Digital Modalmais
“Por tipo, vemos avanço
de 2,42% no total de recursos
livres, com o segmento de PJ
mostrando o maior avanço
de livres desde março e o
segmento de PF mostrando
o maior avanço desde maio.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/ME n° 09.114.805/0001-30 - NIRE 333.0031011-8
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 18
de outubro de 2021, às 11:00 horas (Retificação e Ratificação das deliberações
tomadas na Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de
setembro de 2021). Data, Horário e Local: Realizada aos 18 (dezoito) dias do mês
de outubro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 11:00 horas, de forma digital, considerando-se, portanto, realizada na sede social da OceanPact Serviços Marítimos S.A.,
localizada na Rua da Glória, n° 122, salas 801 e 802 (10° pavimento) e salas 901 e 902
(11° pavimento), Glória, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP
20.241-180 (“Companhia”). Convocação e Presença: Dispensadas todas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do
Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Marcelo Fernandez Trindade,
Presidente; e Thiago Borges Paes de Lima, Secretário. 1. Ordem do Dia: Deliberar
sobre: (A) a retificação e ratificação das deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 02 de setembro de 2021, cuja ata
foi devidamente arquivada perante a Junta Comercial do Rio de Janeiro - JUCERJA
em 08 de setembro de 2021, sob o número 00004450329 (“H_RÇA”), por meio da
qual aprovou-se: (i) a 3a (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis
em ações, da espécie com garantia real (“Debêntures”). em série única, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição da Companhia (“Emissão”), nos
termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 476, de 16 de janeiro de
2009, conforme alterada (“CVM” e “Instrução CVM 476”. respectivamente), e demais
leis e regulamentações aplicáveis (“Oferta Restrita”); (ii) a outorga de garantias reais
a serem constituídas em favor dos debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário (conforme abaixo definido); (iii) a autorização à Diretoria da Companhia para
praticar todos os atos necessários e/ou convenientes à consecução das deliberações
acima, efetivação e implementação da Emissão e da Oferta Restrita, inclusive, sem
limitação, no que se refere à contratação, dentre outros, dos Coordenadores (conforme definido abaixo) e demais prestadores de serviço necessários à implementação
da Oferta Restrita, dos sistemas de distribuição e negociação das Debêntures nos
mercados primário e secundário, de todos os prestadores de serviço necessários à
Emissão e à Oferta Restrita, e celebração da Escritura de Emissão (conforme definido
abaixo), e do Contrato de Distribuição (conforme definido abaixo), inclusive aditamentos a tais documentos, bem como a assinatura das declarações e documentos acessórios no âmbito da Emissão e da Oferta Restrita; e (iv) a ratificação dos atos já praticados pela Diretoria da Companhia, por procuradores e/ou representantes da
Companhia relacionados às deliberações acima; e (B) a ratificação dos atos já praticados pelos diretores da Companhia com relação aos assuntos objeto da presente
ordem do dia. Deliberações: Após a discussão das matérias, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem reservas ou quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: 1. Retificar e ratificar as deliberações e aprovações da ata da 1a
RCA, de forma a: (i) alterar a Destinação dos Recursos da Oferta Restrita; (ii) alterar o
Valor Total da Emissão (conforme definido abaixo) da Oferta Restrita; (iii) alterar a
quantidade de Debêntures da Oferta Restrita; (iv) alterar a colocação e procedimento
de distribuição das Debêntures; (v) adicionar a possibilidade de Distribuição Parcial
das Debêntures; (vi) alterar a Data de Início da Rentabilidade (conforme definido
abaixo) das Debêntures; (vii) alterar a classificação de risco de crédito (rating), (viii)
alterar a Remuneração (conforme definido abaixo) das Debêntures; e (ix) alterar as
Garantias Reais (conforme definido abaixo) das Debêntures. Diante disso, os termos
das Deliberações da 1a RCA passarão a vigorar da seguinte forma: (i) Depósito para
Distribuição e Negociação. As Debêntures serão depositadas para: (a) distribuição
pública no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos
(“MDA”). administrado e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão
B3 (“B3”), sendo a distribuição liquidada financeiramente através da B3; e (b) negociação, observado o disposto na Cláusula 2.6.2 da Escritura de Emissão, no mercado
secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente
e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; (ii) Destinação dos Recursos.
Os recursos captados pela Companhia por meio da Emissão serão utilizados para
reforço de caixa e gestão ordinária nos negócios da Companhia, incluindo mas não
se limitando à: (i) pré-pagamento de quaisquer das dívidas existentes da Companhia
e/ou de suas Afiliadas, conforme definido na Escritura de Emissão, listadas no Anexo
A da Escritura de Emissão, em valor total ou parcial das respectivas dívidas, considerando que os recursos utilizados para tanto deverão ser equivalentes ao valor estimado de R$110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais), podendo variar em até
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) para menos ou para mais; (ii) custos e/ou
reembolso de custos incorridos para compra e adequação da embarcação Larissa,
registrada perante a International Maritime Organization sob o n° 9521033, em valor
estimado de USD 16.000.000,00 (dezesseis milhões de dólares estadounidenses);
(iii) compra de 3 (três) Remote Operated Vessels - ROVs, incluindo ferramentas e
Launch & Recovery Systems - LARS, em valor estimado de R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), podendo variar em até R$10.000.000,00 (dez milhões de
reais) para menos ou para mais; e (iii) reforço de capital de giro e/ou alongamento do
passivo financeiro no valor estimado de R$170.000.000,00 (cento e setenta milhões
de reais); (iii) Número da Emissão. A Escritura de Emissão constituirá a 3a emissão
de debêntures da Companhia; (iv) Número de Séries. A Emissão será realizada em
uma série; (v) Data de Emissão. Para todos os efeitos legais, a data de emissão das
Debêntures será definida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”); (vi) Valor
Total da Emissão. O valor total da Emissão será de até R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”); (vii) Distribuição Parcial: Será admitida a distribuição parcial das Debêntures, nos termos do artigo 30, parágrafo 2°, da Instrução CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada (“Instrução CVM 400”) e do artigo 5°-A da Instrução CVM 476, desde que
observada a colocação de Debêntures em montante mínimo de R$420.000.000,00
(quatrocentos e vinte milhões de reais) (“Montante Mínimo”) na Data da Primeira Integralização. Caso não seja possível a colocação do Montante Mínimo junto aos Investidores Profissionais na Data da Primeira Integralização, a Emissão será automaticamente cancelada, devendo a Companhia devolver quaisquer valores que tenha
recebido dos Investidores Profissionais no âmbito da Emissão, em moeda corrente
nacional, sem quaisquer deduções ou acréscimos. Caso haja colocação de Debêntures em montante inferior ao Valor Total da Emissão na Data da Primeira Integralização, observado o Montante Mínimo e observado o prazo previsto na Escritura de
Emissão, o saldo de Debêntures não colocado no âmbito da Oferta Restrita será
cancelado pela Companhia, o que será formalizado por meio de aditamento à Escritura de Emissão, sem necessidade de nova aprovação societária por qualquer das
Partes ou de realização de Assembleia Geral de Debenturistas; (viii) Colocação e
Procedimento de Distribuição. As Debêntures serão objeto de distribuição pública,
com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, sob (i) o regime de garantia
firme de colocação com relação ao montante de R$420.000.000,00 (quatrocentos e
vinte milhões de reais) e (ii) o regime de melhores esforços de colocação para o montante de R$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), a serem prestados por instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenadores”, sendo a instituição financeira intermediária líder denominada
“Coordenador Líder”), de forma individual e não solidária, nos termos do “Contrato de
Coordenação, Colocação e Distribuição Pública com Esforços Restritos de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série
Única, da 3° (Terceira) Emissão da OceanPact Serviços Marítimos S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia e os Coordenadores (“Contrato de Distribuição”), na proporção cabível a cada Coordenador conforme a ser detalhado no âmbito do Contrato
de Distribuição; (ix) Valor Nominal Unitário. O valor nominal unitário das Debêntures
será de até R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (x)
Conversibilidade. As Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em
ações de emissão da Companhia; (xi) Espécie. As Debêntures serão da espécie
com garantia real, nos termos da Escritura de Emissão e do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações; (xii) Data de Início da Rentabilidade. Para todos os fins e efeitos legais, a data de início da rentabilidade será a Data da Primeira Integralização
(“Data de Início da Rentabilidade”). A “Data da Primeira Integralização”, para fins da
Escritura de Emissão, será considerada como a data da primeira subscrição e integralização das Debêntures; (xiii) Prazo e Data de Vencimento. Observado o disposto
na Escritura de Emissão, as Debêntures terão prazo de vencimento de 5 (cinco) anos,
contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento”), ressalvados os eventos de
vencimento antecipado e as hipóteses de resgate antecipado decorrentes de Resgate Antecipado Facultativo Total ou de Oferta de Resgate Antecipado Total, nos termos
previstos na Escritura de Emissão; (xiv) Quantidade de Debêntures. Serão emitidas
até 500.000 (quinhentas mil) Debêntures; (xv) Classificação de risco de crédito
(rating). Não será contratada agência de classificação de risco no âmbito da Oferta
Restrita para atribuir rating às Debêntures; (xvi) Forma, Emissão de Certificados e
Comprovação de Titularidade. As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, e, para todos os fins de direito, a titularidade delas será comprovada pelo extrato de conta de depósito emitido
pelo Escriturador e, adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3, conforme o caso, será expedido por esta(s) extrato
em nome do Debenturista, que servirá como comprovante de titularidade de tais Debêntures; (xvii) Atualização Monetária das Debêntures. As Debêntures não terão
seu Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente; (xviii) Remuneração das
Debêntures. Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das
Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada
de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros - DI
de um dia, over extra grupo, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela B3, no informativo
diário disponível em sua página na internet (www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida
exponencialmente de um percentual (spread) ou sobretaxa de 5,00% (cinco inteiros
por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração”); (xix) Periodicidade de Pagamento dos Juros Remuneratórios. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual vencimento antecipado das obriga-

As taxas de juro ficaram em
17,10% e 41,3%, respectivamente”, ressalta.
Nos direcionados, houve
crescimento de 1,13% para
PJ e 2,0% em PF, perfazendo
um avanço total de 1,49%.
As taxas de juro ficaram em
9,5% para PJ e 7,3% para PF,
respectivamente. Finalmente,

as inadimplências nos créditos livres ficaram em 1,60%
(PJ) e 4,2% (PF). Note-se que
este é o maior valor desde dezembro de 2020. Enquanto
nos direcionados esta foi de
1% (PJ) e 1,4% (PF). Assim,
o total de inadimplência em
livres foi de 3%, enquanto
em direcionados foi de 1,3%.

ções decorrentes das Debêntures e resgate antecipado decorrente de Resgate
Antecipado Facultativo Total ou de Oferta de Resgate Antecipado Total, nos termos
previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração das Debêntures será paga trimestralmente, a partir da Data de Emissão (“Datas de Pagamento da Remuneração
das Debêntures”); (xx) Amortização do saldo do Valor Nominal Unitário. O saldo
do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em parcelas trimestrais e
consecutivas, nas respectivas datas e percentuais de amortização, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão (cada uma, uma “Data de Amortização das
Debêntures”); (xxi) Local de Pagamento. Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Companhia no respectivo vencimento utilizando-se,
conforme o caso: (i) os procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; ou (ii) os procedimentos adotados pelo Escriturador
para as Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3; (xxii) Encargos Moratórios. Sem prejuízo da Remuneração das Debêntures, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de qualquer quantia devida aos Debenturistas (conforme abaixo definido), os débitos em atraso vencidos e não pagos pela
Companhia ficarão sujeitos a (independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial): (i) multa convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento); e (ii) juros moratórios à razão de 1% (um por cento)
ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data da inadimplência até a data do
efetivo pagamento; ambos calculados sobre o montante devido e não pago, além das
despesas incorridas para cobrança (“Encargos Moratórios”); (xxiii) Repactuação
Programada. As Debêntures não serão objeto de repactuação programada; (xxiv)
Resgate Antecipado Facultativo Total. A Companhia reserva-se o direito de, a partir do 25° (vigésimo quinto) mês, inclusive, contado da Data de Emissão, e a seu exclusivo critério, de forma unilateral, realizar o resgate antecipado facultativo total das
Debêntures, na forma e pelo preço a serem previstos na Escritura de Emissão (“Resgate Antecipado Facultativo Total”); (xxv) Oferta de Resgate Antecipado Total. A
Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, realizar oferta de
resgate antecipado total das Debêntures (sendo vedada a oferta de resgate parcial),
endereçada a todos os Debenturistas, sendo assegurado a todos os Debenturistas
igualdade de condições para aceitar ou não o resgate das Debêntures por eles detidas, de acordo com os termos e condições a serem previstos na Escritura de Emissão
(“Oferta de Resgate Antecipado Total”); (xxvi) Aquisição Facultativa. A Companhia
poderá, a qualquer tempo, condicionado ao aceite do respectivo Debenturista vendedor adquirir as Debêntures, conforme termos e condições definidos na Escritura de
Emissão (“Aquisição Facultativa”); (xxvii) Garantias Reais. Serão constituídas as
seguintes garantias: (a) Cessão Fiduciária: Em garantia ao pontual e integral adimplemento das Obrigações Garantidas (conforme abaixo definido) relativas às Debêntures, serão constituídas, nos termos do parágrafo 3° do artigo 66- B da Lei n0 4.728, de
14 de julho de 1965, conforme alterada (“Lei 4.728”), com a nova redação dada pelo
artigo 55 da Lei n0 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada (“Lei 10.931”),
e dos artigos 18 a 20 da Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada
e, no que for aplicável, dos artigos 1.361 e seguintes da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), bem como das demais disposições
legais aplicáveis, cessão fiduciária da (i) totalidade dos direitos creditórios da Companhia oriundos de 4 (quatro) contratos, sendo 3 (três) contratos de afretamento e 1 (um)
contrato de prestação de serviços a performar através da Plataforma Finanfor do
Programa Progredir (conforme definidos no Contrato de Cessão Fiduciária)celebrados com a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (“Petrobras”, “Direitos Creditórios” e
“Contratos Cedidos”, respectivamente), com fluxo de caixa dos contratos iniciando
até agosto de 2022, que somam aproximadamente R$854.000.000,00 (oitocentos e
cinquenta e quatro milhões de reais) conforme indicados no Contrato de Cessão Fiduciária; (ii) totalidade dos (a) direitos creditórios de titularidade da Companhia correspondentes aos recursos depositados e que vierem a ser depositados na conta vinculada, na qual transitará o fluxo dos recebíveis dos referidos Contratos Cedidos e/ou
decorrentes de quaisquer valores pagos a títulos de créditos, indenizações e pagamentos, presentes e futuros, de titularidade da Companhia no âmbito dos seguros
das Embarcações (“Conta Vinculada”), independentemente de onde se encontrem,
inclusive em trânsito ou em processo de compensação bancária; (b) direitos presentes e futuros sobre a Conta Vinculada, incluídos aqui quaisquer direitos de titularidade
da Companhia sobre a Conta Vinculada; e (c) Investimentos Permitidos (conforme
definidos no Contrato de Cessão Fiduciária) e direitos creditórios decorrentes dos Investimentos Permitidos realizados com os recursos retidos na Conta Vinculada, incluindo aplicações financeiras, rendimentos, direitos, proventos, distribuições e demais valores recebidos ou a serem recebidos ou de qualquer outra forma distribuídos
ou a serem distribuídos à Companhia, conforme aplicável, ainda que em trânsito ou
em processo de compensação bancária, até a liquidação integral do Valor Total da
Emissão, na Data de Emissão, devido nos termos da Escritura de Emissão, acrescido
da Remuneração e dos Encargos Moratórios, bem como das demais obrigações
pecuniárias previstas na Escritura de Emissão, inclusive honorários do Agente Fiduciário e despesas judiciais e extrajudiciais comprovadamente incorridas pelo Agente
Fiduciário ou pelos Debenturistas na constituição, formalização e/ou execução das
garantias previstas na Escritura de Emissão (“Obrigações Garantidas” e “Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Conta Vinculada”, respectivamente, e, em conjunto,
a “Cessão Fiduciária”). A Cessão Fiduciária será formalizada por meio da celebração
do “Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia e o Agente Fiduciário (“Contrato de Cessão
Fiduciária”). Os mecanismos de movimentação, transferência e bloqueio da Conta
Vinculada serão formalizados por meio da celebração de um “Contrato de Prestação
de Serviços de Depositário”, entre a Companhia, o Agente Fiduciário e instituição financeira autorizada a exercer tal função (“Contrato de Depositário”). Os demais termos e condições da Cessão Fiduciária encontram-se previstos na Escritura de Emissão, no Contrato de Cessão Fiduciária e, conforme aplicável, no Contrato de
Depositário; (b) Alienação Fiduciária: Em garantia ao pontual e integral adimplemento
das Obrigações Garantidas relativas às Debêntures, será constituída, nos termos do
artigo 66-B, Lei 4.728, com a nova redação dada pelo artigo 55 da Lei 10.931, e, no
que for aplicável, dos artigos 1.361 e seguintes do Código Civil, a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta de 5 (cinco) embarcações nacionais, quais
sejam, (i) a Ilha do Cabo Frio registrada junto ao Tribunal Marítimo sob o n° 12613,
registrada perante a International Maritime Organization sob o n° 9292072 e inscrita
na Capitania dos Portos sob o n° 3810512362, de propriedade da OceanPact Serviços Marítimos S.A.; (ii) a UP Agua Marinha registrada junto ao Tribunal Marítimo sob
o n° 12720, registrada perante a International Maritime Organization sob o n° 9328455
e inscrita na Capitania dos Portos sob o n° 3810515311 e de propriedade da Marau
Navegação Ltda.; (iii) a UP Topázio registrada junto ao Tribunal Marítimo sob o
n°13150, registrada perante a International Maritime Organization sob o n° 9307607
e inscrita na Capitania dos Portos sob o n° 3810516104, de propriedade da UP
Offshore Apoio Marítimo Ltda.; (iv) a UP Diamante registrada junto ao Tribunal Marítimo sob o n° 12949, registrada perante a International Maritime Organization sob o n°
9307619 e registrada perante a Capitania dos Portos sob o n° 3810518417, de propriedade da UP Offshore Apoio Marítimo Ltda.; e a (v) UP Rubi registrada junto ao
Tribunal Marítimo sob o n° 13148, registrada perante a International Maritime Organization sob o n° 9307621 e registrada perante a Capitania dos Portos sob o n°
3813872033 livres de quaisquer ônus, (“Alienação Fiduciária das Embarcações Brasileiras” e “Embarcações Brasileiras”, respectivamente), devidamente descritas e
caracterizadas na “Escritura Pública de Alienação Fiduciária de Embarcações”, a ser
celebrada pela Companhia e pelo Agente Fiduciário (“Escritura Pública de Alienação
Fiduciária das Embarcações Brasileiras”): e (c) Hipotecas de Embarcações Estrangeiras: Em garantia ao pontual e integral adimplemento das Obrigações Garantidas
relativas às Debêntures, serão constituídas hipotecas na República do Panamá sobre
as embarcações estrangeiras, quais sejam, (i) UP Pearl, registrada perante o Tribunal
Marítimo Brasileiro sob o n° D-02524, registrada perante a International Maritime Organization sob o n° 9466099, de propriedade da OceanPact Netherlands B.V.; e (ii)
UP Coral, registrada perante o Tribunal Marítimo Brasileiro sob o n° D-02791 registrada perante a International Maritime Organization sob o n° 9667239, de propriedade da
OceanPact Netherlands B.V. (“Embarcações Estrangeiras” e, em conjunto com as
Embarcações Brasileiras, “Embarcações”), nos termos das “First Preferred Panamanian Naval Mortgage” a serem celebradas entre OceanPact Netherlands B.V., o
Agente Fiduciário e a Companhia, na qualidade de interveniente anuente (“Hipotecas
de Embarcações Estrangeiras” e “Escrituras de Hipoteca de Embarcação Estrangeira”, respectivamente. As Hipotecas de Embarcações Estrangeiras, em conjunto com
a Alienação Fiduciária das Embarcações Brasileiras e a Cessão Fiduciária, as “Garantias Reais”). (xxviii) Vencimento Antecipado. As Debêntures terão seu vencimento antecipado declarado nas hipóteses e nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão; (xxix) Agente Fiduciário. A Companhia nomeará e constituirá a
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição financeira
com sede na Avenida das Américas, n° 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304,
Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 17.343.682/0001-38, como agente fiduciário da
emissão (“Agente Fiduciário”) e representante da comunhão dos titulares das Debêntures da Emissão (“Debenturistas” e, individualmente, “Debenturista”); e (xxx) Demais características e aprovação da Escritura de Emissão. As demais características e condições da Emissão serão especificadas na Escritura de Emissão e,
respeitadas as condições deliberadas no item 1 acima, negociadas diretamente pela
Diretoria da Companhia. 2. Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da
Companhia relacionados às deliberações anteriores, bem como todas as demais
deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 02 de setembro de 2021. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi
lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Rio de Janeiro/RJ, 18 de outubro de 2021. Mesa: Marcelo Fernandez Trindade, Presidente; e
Thiago Borges Paes de Lima, Secretário. Conselheiros: Marcelo Fernandez Trindade, Luis Antonio Gomes Araujo, Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, Felipe Nogueira Pinheiro de Andrade e Carlos Gustavo Perret Simas. Confere com a original lavrada em livro próprio. Thiago Borges Paes de Lima - Secretário. Jucerja nº 4545443, em
20/10/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Três perguntas: a reunião do Copom desta semana e a Selic

S

emana de reunião do
Comitê de Política
Monetária (Copom).
A discussão sobre o Auxílio
Brasil e o Teto de Gastos
se refletiu no Boletim Focus divulgado pelo Banco
Central (BC) nesta segunda.
As expectativas de inflação,
Selic, PIB e câmbio pioraram para 2021, passando
para 8,96%, 8,75%, 4,97%
e 5,45, respectivamente. O
mesmo ocorreu para 2022:
4,40%, 9,50%, 1,40% e
5,45.
Na ata da reunião de setembro, o Copom anteviu
um ajuste de 1 ponto percentual para esta reunião,
enfatizando “que os passos
futuros da política monetária poderão ser ajustados
para assegurar o cumprimento da meta de inflação
e dependerão da evolução
da atividade econômica,
do balanço de riscos e das
projeções e expectativas de
inflação para o horizonte
relevante da política mone-

tária”. A pergunta é: o aumento poderá ser superior
ao previsto?
Conversamos com Eduardo Perez, analista de investimentos do Nu invest,
sobre as expectativas para
esta reunião, se o risco fiscal
está sob controle e se o otimismo do Copom, refletido
na última ata, se justifica.
Na ata de sua última
reunião, o Copom anteviu um aumento da Taxa
Selic de 1 ponto percentual para esta reunião.
Qual a expectativa da Nu
Invest para esta reunião?
Com a deterioração do
cenário de controle orçamentário na semana passada, agora vemos um aumento partindo de 1,25
ponto percentual até 1,50
ponto percentual como cenários cabíveis.
Os aumentos da Selic
têm impacto direto na dívida pública. Como vocês
estão avaliando o risco

fiscal até o final de 2022?
A situação está sob controle?
O risco fiscal está contaminando o mercado
acionário, de câmbio e de
juros desde junho ainda
sob a forma de receios.
No final de outubro, isso
vem se tornando mais palpável para o mercado, que
ao reagir com a compra de
dólar como forma de proteção em tempos de descontrole da inflação, pode
resultar no encarecimento
de commodities e inflação
final ao consumidor. Isso
coloca em dúvida se o índice de inflação vai convergir para a meta do BC
em 2022 ou se vai acontecer algo parecido com a
inflação superando a meta
do BC em 2021 .
Na última ata, o Copom “manteve a visão de
uma retomada robusta
da atividade no segundo
semestre, na medida em

que os efeitos da vacinação sejam sentidos de
forma mais abrangente”.
Contudo, nas últimas semanas as expectativas do
mercado pioraram bastante e acabaram sendo
confirmadas pelas taxas
mensais de inflação divulgadas e pelos aumentos da Selic que passaram
de 0,75 ponto percentual
para 1 ponto percentual.
O otimismo do Copom
quanto a retomada econômica se justifica?
Na nossa visão, não. O
Copom deixou claro na
última ata que o aumento
de 1 ponto percentual na
Selic era adequado quando
o risco fiscal era significativamente menor. Depois da
declaração do ministro Paulo Guedes de que é responsabilidade do Banco Central
controlar a inflação, após a
discussão do aumento de
programas de transferência
de renda em forma de benefício, o mercado parece

Eduardo Perez - Analista de
investimentos do Nu invest

ter entendido que o Banco
Central deve apertar ainda mais o ritmo de alta. O
Copom deve ponderar que
a elevação mais robusta da
Selic vai sacrificar o crescimento econômico de um

lado, mas deve controlar a
inflação em algum momento de 2022 para o nível mais
próximo possível da meta
de 3,5%.
Por Jorge Priori
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Novo aumento nos combustíveis para evitar ‘riscos de abastecimento’

A

Petrobras anunciou
nesta segunda-feira
que vai reajustar
os preços da gasolina e do
diesel em suas refinarias a
partir desta terça-feira. O litro da gasolina vendido pela
empresa às distribuidoras
passará de R$ 2,98 para R$
3,19, o que representa um
aumento de R$ 0,21 ou de
cerca de 7%.
A empresa afirma que a
parcela da gasolina vendida nas refinarias no preço
final do produto encontrado nos postos chegará a R$
2,33, com um aumento de
R$ 0,15. A variação é menor que os R$ 0,21 de reajuste nas refinarias porque
a gasolina tem uma mistura
obrigatória de 27% de etanol anidro.
Já o litro do diesel passará a ser vendido por R$
3,34 nas refinarias da Petrobras, o que representa um
aumento de cerca de 9%
sobre o preço médio atual,
de R$ 3,06. No caso do diesel, a Petrobras calcula que
o impacto para o consumidor final seja um aumento
de R$ 0,24, porque o diesel vendido nos postos tem

uma mistura obrigatória de
12% de biodiesel.
A justificativa, segundo e
empresa, é que os reajustes
no preço garantem que o
mercado “siga sendo suprido em bases econômicas e
sem riscos de desabastecimento”. “O alinhamento
de preços ao mercado internacional se mostra especialmente relevante no
momento que vivenciamos,
com a demanda atípica recebida pela Petrobras para o mês de novembro de
2021. Os ajustes refletem
também parte da elevação
nos patamares internacionais de preços de petróleo,
impactados pela oferta limitada frente ao crescimento
da demanda mundial, e da
taxa de câmbio”, afirma a
empresa.
Diante dos diversos reajustes realizados no valor
dos combustíveis, os setores contribuintes para a economia brasileira precisaram
se adaptar ao novo cenário.
Segundo dados da Agência
Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
(ANP), em sua última correção, o diesel ficou R$ 0,25

mais caro nas bombas, encarecendo quase 24% em
2021.
Levantamento realizado
pela Petrobras destacou
que no decorrer do ano o
preço do litro do insumo
essencial para o transporte rodoviário de cargas
(TRC) acumulou uma alta de 51% nas refinarias,
impactando o preço a ser
pago nas bombas de combustível. Segundo a ANP,
o avanço na concentração
oscila entre 36% para gasolina e 37% para o diesel,
refletindo diretamente no
segmento. De acordo com
o presidente do Sindicato
das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Oeste do Paraná
(Sintropar), Antonio Ruyz,
o diesel é parte vital para
as atividades das transportadoras, sendo responsável
por cerca de 50% do faturamento das operações.
“Como o diesel é o nosso
principal elemento de trabalho hoje, qualquer aumento impacta imediatamente os transportadores
paranaenses, porque é preciso abastecer diariamente

Paulo Vale no Tesouro Nacional

O

Ministério
da
Economia confirmou nesta segunda-feira que o atual subsecretário de Previdência
Complementar do Ministério do Trabalho e Previdência, Paulo Valle, assumirá a
Secretaria do Tesouro Nacional. Com especialização
em Economia pela George
Washington University, ele
é servidor de carreira do
Tesouro e tem larga experiência em funções públicas.
De 1999 a 2006, Valle foi

coordenador-geral de Operações da Dívida Pública.
De 2006 a 2015, foi subsecretário da Dívida Pública
do Tesouro. De dezembro
de 2015 a março de 2018,
ocupou a presidência da
Brasilprev, subsidiária de
previdência complementar
aberta do Banco do Brasil.
Saídas
A pasta também anunciou que o ex-ministro do
Planejamento Esteves Col-

MONTEIRO ARANHA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 28.021.590/0001-58
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação.
Ficam os Senhores Acionistas da Monteiro Aranha Participações S.A. convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que
será realizada dia 05 de novembro de 2021, às 16 horas, na sede social da
Sociedade, na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 101-A, Leblon,
Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.430-060, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: (i) as contas dos administradores, o relatório da administração
e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2019; (ii) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2020; (iii) a destinação do resultado do exercício social
findo em 31 de dezembro de 2019; (iv) a destinação do resultado do exercício
social findo em 31 de dezembro de 2020; (v) a fixação da remuneração global
anual dos administradores; e (vi) a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia com mandato de 3 (três) anos. Aos acionistas que se
fizerem representar por meio de procurador, solicitamos o envio do instrumento
de procuração com 72 horas de antecedência da realização da Assembleia,
para comprovação da legitimidade da representação exercida. Diretoria.

SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – SindilojasRio
CNPJ Nº 33.649.542/0001-49
Aviso resumido de edital de convocação - O Presidente da Comissão
Eleitoral do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de
Janeiro-SindilojasRio, na forma prevista no Estatuto e nas Normas Eleitorais Vigentes, convoca as empresas associadas em gozo dos seus direitos estatutários para a eleição da 32ª Diretoria, do Conselho Fiscal e dos
Representantes junto à Federação e respectivos suplentes, a se realizar
na sede social na Rua da Quitanda, nº 3, 10º andar, no dia 24 de janeiro
de 2022, das 10 às 16 horas. O registro de chapas será feito na Secretaria, no mesmo endereço, do dia 27 de outubro de 2021 a 05 de novembro
de 2021, das 10 às 16:00 horas. Havendo necessidade de novas eleições,
estas se realizarão nos dias 08 de fevereiro de 2022, em segunda convocação e em 23 de fevereiro de 2022, em terceira convocação, no mesmo
local e horário. Na ocorrência de empate em qualquer das convocações,
nova eleição será realizada 15 (quinze) dias após, também no mesmo local
e no mesmo horário. Cópias integrais do Edital de Convocação encontramse afixadas na sede e na Delegacia. Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2021.
Alexandre de Oliveira Venâncio de Lima Presidente da Comissão Eleitoral.

nago assumirá o comando
da Secretaria Especial de
Tesouro e Orçamento.
Os ex-titulares do Tesouro e Orçamento Bruno
Funchal, e do Tesouro Nacional Jeferson Bittencourt,
pediram exoneração de seus
cargos na última quinta-feira (21).
A secretária especial adjunta do Tesouro e Orçamento,
Gildenora Dantas, e o secretário adjunto do Tesouro Nacional, Rafael Araujo, também pediram exoneração.

os caminhões. Os custos
operacionais estão elevadíssimos e seguem subindo, de modo que ele acaba
se tornando um grande vilão dentro do segmento”,
explica Ruyz.
Levantamento realizado
pela Confederação Nacional do Transporte (CNT)
apontou que mais de 60%
de tudo o que é transportado no Brasil passa pelo modal rodoviário, que possui
grande importância para a
economia do país. Portanto,
o presidente destaca que o
segmento deve se manter
atento e buscar novas soluções. “Até o momento, a
elevação no preço do diesel
ainda não comprometeu o
escoamento. No entanto,
o transportador hoje não
consegue mais absorver
todos esses aumentos que
vêm ocorrendo na cadeia
de transporte, seja no óleo
diesel, na mão de obra, nos
pneus ou na manutenção, o
que nos leva a buscar novas
alternativas”, aponta. Atuando no TRC há mais de 15
anos, Eduardo Ghelere, diretor executivo da Ghelere
Transportes, transportado-

ra associada ao Sintropar,
e suplente de diretoria do
sindicato, ressalta que o aumento do combustível tem
afetado diretamente o caixa
das empresas.
“A demora na recuperação de tarifa aliada ao grande impacto do diesel no
custo da operação fará talvez com que algumas empresas não tenham tempo
de sobreviver a este período
de alta. As transportadoras
tendem a ser resilientes,
pois têm custos flexíveis e
se adaptam com facilidade,
mas se tratando do principal insumo, se não for possível recompor rapidamente
as tarifas, a conta chegará
rápido”, alerta o executivo.
Pautada nos altos custos
dos combustíveis, uma discussão que vem ganhando
espaço e sendo apontada
como alternativa para a situação é uma outra forma
de calcular o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS). Foi aprovado em 13 de outubro pela
Câmara dos Vereadores o
Projeto de Lei complementar (PLP) que altera o modo
como são feitas as cobran-

ças dos combustíveis, com
base no imposto.
Segundo a apuração mais
recente da ANP, os tributos
federais e estaduais correspondem a aproximadamente 40,7% do preço da
gasolina, por exemplo, comprometendo boa parte do
valor que será praticado nos
postos. Ghelere destaca que
apesar de a PLP trazer um
reparo para o atual cenário,
a solução para o real problema é muito mais complexa.
“No caso do diesel, o ICMS
é um item importante, mas
o cenário é bem maior que
este. Convenhamos que é
importante tratar deste tema e ter uma solução em
definitivo, até porque os estados aumentaram a pauta
de ICMS e tiveram arrecadação recorde em cima de
um produto que é básico
para o funcionamento de
qualquer atividade. No entanto, essa alternativa não
deve ser encarada como
controle, e sim como alternativa para um problema
que já vem incomodando
há bastante tempo, que é a
arrecadação desenfreada do
estado”, ressalta.

Capitalização cresceu 7,4% até julho

N

o ano em que comemora 92 anos
de atuação no
Brasil, o setor de Capitalização demonstra a resiliência conquistada nestas
mais de nove décadas com
números positivos. De janeiro a julho, o mercado
cresceu 7,4% sobre igual
período de 2020, com receitas que totalizaram R$
13,6 bilhões. Para a FenaCap (Federação Nacional
de Capitalização), o resultado ainda não permite comemoração em razão do
impacto econômico que

JUIZO DE DIREITO DA 25ª VARA CÍVEL – COMARCA DA CAPITAL/RJ
EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ELETRÔNICO, E INTIMAÇÃO,
com prazo de 20 (vinte) dias, extraído dos autos da Ação de
Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo CONDOMÍNIO DO
EDIFÍCIO LYDIA em face de SEVERO DE VASCONCELOS TAVARES
- Processo nº. 0079277- 33.2018.8.19.0001, passado na forma
abaixo: A DRA. SIMONE GASTESI CHEVRAND - Juíza de Direito
Titular da Vara acima, FAZ SABER o presente Edital aos interessados
que no dia 16/11/2021 e 18/11/2021 a partir das 13:00 horas, através
da Plataforma de Leilões - www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo
Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, será
apregoado e vendido o imóvel situado na RUA DA PASSAGEM, Nº
72 - APARTAMENTOº 417 – BOTAFOGO/RJ, AVALIAÇÃO: R$
268.000,00 (Duzentos e sessenta e oito mil reais). – O Edital na
integra esta afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima e no site:
www.gustavoleiloeiro.lel.br, e www.sindicatodosleiloeirosrj.com,

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA VIGÉSIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO ao Espólio de
LEANDRO MARTINS OVÍDIO, na pessoa de sua Inventariante
MARIA DO CARMO NAPOLEÃO MOUTA, e esta por si, com o prazo
de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo
nº 0174455-48.2014.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO
EDIFÍCIO CEL. BELMIRO E CEL. SIZENANDO contra Espólio de
LEANDRO MARTINS OVÍDIO e MARIA DO CARMO NAPOLEÃO
MOUTA, na forma abaixo: O DR. JOSÉ MAURICIO HELAYEL
ISMAEL, Juiz de Direito da Vara acima, Faz Saber por este edital
aos interessados, que nos dias 08.11.2021 e 11.11.2021, às
12:00 horas, através do site de leilões online:
www.portellaleiloes.com.br, da Leiloeira Pública FABÍOLA
PORTO PORTELLA, será apregoado e vendido, o Apartamento
302, do edifício situado na Rua Nossa Senhora de Lourdes, nº
186, Grajaú, Rio de Janeiro, RJ.- Avaliação: R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais).- 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.

a pandemia da Covid-19
provocou na renda dos
brasileiros, mas já é possível vislumbrar um cenário
animador para 2021.
Para o presidente da FenaCap, Marcelo Farinha,
o desempenho positivo
conquistado em todas as
regiões brasileiras é um
importante parâmetro de
avaliação do comportamento do mercado neste
período de distanciamento provocado pela pandemia. “As empresas de Capitalização têm realizado
grandes investimentos em

plataformas digitais. Isso
diminui a distância com o
cliente”, complementa.
Por regiões, o CentroOeste apresentou maior
crescimento (17%), seguindo do Sudeste (7,8%), Norte
(5,12%), Nordeste (4,35%) e
Sul (3,85%). As reservas técnicas, que medem a robustez financeira do setor, totalizaram R$ 32,8 bilhões, alta
de 4,7%. Mesmo diante de
tamanha crise, os resgates
se mantiveram estáveis: R$
11,2 bilhões, alta de 6,3%
sobre igual período do ano
passado.

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO
CONDOMÍNIO WINGS RESIDENCE
Ref.: Assembleia Geral Ordinária – Modalidade Virtual
Prezados Condôminos, convocamos os Srs. Coproprietários do
Empreendimento Residencial em construção “WINGS RESIDENCE”, situado
na Rua Giocondo Dias, lote M-24 do PA 34291 – Barra Bonita – Recreio dos
Bandeirantes – RJ, para participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada em formato virtual, no dia 04 de novembro de 2021 (quintafeira), com início às 18:00h em primeira convocação com a presença
da metade dos condôminos e às 18:30 em segunda convocação com
qualquer número de participantes, com transmissão pela plataforma
ZOOM, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Apresentação
fotográfica da Obra; 2. Apresentação do Cronograma FísicoFinanceiro da Obra; 3. Andamento Obra; 4. Apresentação e votação
sobre o projeto de instalação de lavanderia na área comum; 5.
Esclarecimentos sobre a impossibilidade de fechamento da área
aberta das coberturas; 6. Esclarecimento sobre fechamento das
varandas com cortina de vidro; 7. Deliberação e votação sobre
retomada do índice INCC. O link, ID e senha para acesso a reunião
foram enviados para o e-mail de cadastro dos condôminos.
Procedimentos para participação e habilitação dos condôminos e
procuradores: 1. A participação de todos os condôminos é permitida,
entretanto, somente os condôminos quites com suas obrigações contratuais
poderão votar e serem votados; 2. Os condôminos poderão nomear um
procurador legal para representa-lo na assembleia, desde que a procuração
seja encaminhada com 5 (cinco) dias úteis antes da realização do evento
para o endereço eletrônico crc@calper.com.br a fim de analisarmos e
validarmos o referido documento internamente; 3. No dia da assembleia, ao
ingressar na plataforma “Zoom” o condômino deverá renomear seu nome de
perfil para seu “nome completo – unidade”, por exemplo: “João da Silva
– 101”. Se o participante for o procurador, deverá renomear para “Proc.
João da Silva – 101” e deverá se apresentar no chat para que seja
contabilizada sua participação na lista de presença; 4. Apenas um dispositivo
por unidade poderá acessar a plataforma “ZOOM”, com vídeo ligado e áudio
desligado. É importante que o condômino esteja em local claro, silencioso e
adequado ao tipo de reunião. 5 Para a participação da assembleia, a
construtora orienta que o condômino utilize uma estrutura adequada de
internet e equipamentos que suportem a transmissão de vídeo e áudio, o uso
de internet banda larga ou similar. 6. O presidente da assembleia poderá
determinar o uso da ferramenta “enquetes” da plataforma ZOOM no decorrer
da transmissão, sempre que julgar necessário. Ressaltamos a importância
da participação de todos os coproprietários a esta assembleia, pois as
deliberações tomadas obrigarão a todos. Cordialmente,
C45 Empreendimentos Imobiliários LTDA.
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Bancos: terceiro trimestre positivo com avanço da vacinação

O

s resultados para os bancos no
terceiro trimestre
deste ano devem seguir apresentando um tom positivo,
a medida que as atividades
retomam com o avanço da
vacinação no país. Os resultados, na maioria, devem
apresentar uma estabilidade
no ramo de crédito, que vem
desacelerando o ritmo de
crescimento desde o início
do segundo trimestre, sendo
puxado principalmente pelo
crédito em pessoas físicas,
que também já demonstra
um arrefecimento na demanda em ramos que estavam em
alta, como imobiliário e consignado por exemplo, dando
lugar ao crédito pessoal, cartões e rotativo com a volta do
consumo.
A projeção consta da
“Inter Research: Prévias
para o setor de Bancos no
3tri21’ material preparado
pelo Banco Inter S.A. que
destina-se à informação
de investidores, não constituindo oferta de compra
ou venda de títulos ou valores mobiliários. Segundo
os analistas, as margens
financeiras (resultado com
operações de crédito) devem seguir pressionadas
devido ao aumento do custo de crédito com a maior

taxa de juros no mercado.
Spreads
“Vimos que, como de se
esperar no curto prazo, os
spreads não avançaram no
mesmo ritmo, devendo responder em maior horizonte
de tempo. Por outro lado,
os bancos devem apresentar
despesas com provisões retomando a normalidade em
níveis pré-pandemia, já que
nos primeiros trimestres do
ano o nível ainda veio abaixo
devido a alta cobertura para
perdas feita em 2020 e o baixo nível de inadimplência até
agora observados.”
Mostra, também, que os
resultados com serviços devem continuar apresentando um tom de recuperação,
principalmente em resultado
com cartões e seguros, visto
que os ramos sofreram maiores impactos com a pandemia. “Por outro lado esperamos bons níveis com receitas
advindas de administração
de recursos e com mercado
de capitais, que segue com
bom desempenho frente ao
elevado nível de emissões em
renda fixa e IPOs.” A rentabilidade obtida no passado
não representa garantia de
resultados futuros.
O Santander, segundo o

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA
EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DA COOPCOERJ COOPERATIVA DE
CONSUMO E DO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.
O Presidente da COOPCOERJ COOPERATIVA DE CONSUMO E DO
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ nº
43.487.017/0001-28, Inscrição estadual nº 12.214.820, NIRE nº
33.4.0005825-9, 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 (21) vinte
e um cooperantes para comparecer em sua sede no dia 06/11/2021
com primeira chamada as 08:00h, segunda chamada as 09:00h e terceira
e última chamada as 10:00h para participar da PRIMEIRA 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, 26 de outubro de 2021
Rodolfo Brandão Crivella. Diretor Presidente. CPF 952.795.127-53.

JUÍZO DE DIREITO DA 1° VARA CÍVEL COMARCA REGIONAL
DE SÃO GONÇALO
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO com prazo de 05 (cinco) dias,
extraído dos autos da AÇÃO DE COBRANÇA em que CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LAMORE move em face de JANHENRY
STEFENSON e ANITA LEOCADIA PRESTES ABAD, na forma abaixo. Processo nº 0052976-21.2010.8.19.0004. O DR. RODRIGO
FARIA DE SOUSA, Juiz Titular de Direito na 1° Vara Cível Comarca
Regional de São Gonçalo, FAZ SABER, por este Edital com prazo
de 05 dias, aos interessados VIVIANE MENDES PEÇANHA DA
SILVA e aos devedores JANHENRY STEFENSON e ANITA
LEOCADIA PRESTES ABAD, que no dia 04 (quatro) de novembro
de 2021, com início às 12h00min e término às 13h00min será
levado a Público Leilão, pelo Leiloeiro Público LEONARDO
SCHULMANN, com escritório na Travessa do Paço, nº 23 – sala
812 – Centro, CEP: 20010-170, leilão este que se realizará na
forma
online
no
endereço
eletrônico
www.schulmannleiloes.com.br, o bem penhorado às fls. 111 e
avaliado às fls. 136/137 descrito como segue. LAUDO DE AVALIAÇÃO: IMÓVEL (01) – SALA 414 – Imóvel situado à Rua Alfredo
Backer n°115, sala 414, Distrito, São Gonçalo, em zona urbana
do 1°distrito do Município de São Gonçalo, devidamente inscrito
na PMSG sob o número 135.761, características e confrontação
são as constantes certidões Matricula 35.906, ficha 01-expedida
pelo Serviço Notarial do 4° Ofício de São Gonçalo, Registrado de
Imóveis da 3ª Circuncisão onde consta o Registro Geral. CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL: Sala com aproximadamente 20m2 (vinte metros quadrados), piso em cerâmica porcelanato, com banheiro azulejado, janelas em alumínio, paredes com pintura em
bom estado de conservação. Avaliada em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). IMÓVEL (2) – SALA 415 – Imóvel situado à
Rua Alfredo Backer n°115, salas 415, Distrito, são Gonçalo, em
zona urbana do 1°distrito do Município de São Gonçalo, devidamente inscrito na PMSG sob n°135.762, características e confrontações são as constantes certidões Matricula 35.906, ficha
01- expedida pelo Serviço Notarial do 4° Ofício de São Gonçalo,
Registro de Imóveis da 3ª Circuncisão onde consta o Registro
Geral. CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL: Sala com aproximadamente 25m2 (vinte e cinco metros quadrados), dividida em dois
ambientes, piso em cerâmica, com banheiro azulejado, janelas
em alumínio, paredes com pintura em bom estado de conservação. Avaliado em R$55.000,00(cinquenta e cinco mil reais). São
Gonçalo 02 de Março de 2017. IMÓVEL (01) – SALA 414: Constam débitos condominiais de R$82.156,41. Débitos de IPTU serão informados até a data do leilão. Débitos de FUNESBOM no
valor de R$321,27. IMÓVEL (2) – SALA 415: Constam débitos
condominiais de R$82.156,41. Débitos de IPTU serão informados até a data do leilão. Débitos de FUNESBOM no valor de
R$321,27. Sendo infrutífero o primeiro leilão, será vendido no
dia 11 (onze) de novembro de 2021 no mesmo local e hora, pela
oferta acima de 50%, de acordo com o art.886, V, do CPC/2015.
Para que os interessados tomem conhecimento deste edital, o
mesmo foi afixado no local de costume, ficando assim os Réus
intimados da Hasta Pública, por intermédio deste edital, suprindo assim a exigência contida no art. 887 do novo CPC/2015. A
arrematação ou adjudicação, salvo pronunciamento judicial em
sentido diverso (art. 885 do CPC/2015), far-se-á a vista e imediato
por depósito judicial ou meio eletrônico (art. 892, caput, do CPC/
2015), Sendo5% de comissão do leiloeiro no ato e 1% de custas
de cartório até o máximo permitido por lei, será paga pelo
arrematante. Rio de Janeiro, 04 de outubro de 2021 Eu, _________
Chefe de Serventia, mandei digitar e subscrevo. (Ass.) DR.
RODRIGO FARIA DE SOUSA MM. Dr. Juiz _________________.

estudo, inicia a temporada
em 27/10, seguido pelo Itaú
Unibanco em 3/11, Bradesco em 4/11 e Banco do
Brasil em 8/11. “Esperamos
que o Itaú apresente bons resultados vindo de um maior
controle das despesas operacionais, fator que pode se
tornar maior diferencial para
o desempenho dos bancos
neste e nos próximos resultados, principalmente em um
período de alta inflação, que
deve pressionar as despesas.”
As informações, opiniões e
estimativas contidas no presente material foram obtidas
de fontes consideradas confiáveis pelo Banco Inter S.A.
e este relatório foi preparado
de maneira independente

dos bancos neste trimestre.
“Nossa expectativa para o
Santander é de lucro de R$
4 bi com ROE de 20,3%.
O resultado deve apresentar
uma margem financeira positiva dado ao melhor mix de
crédito do banco. Contudo, o
custo do risco (PDD expandida) deve aumentar e buscar
níveis pré-pandemia.”
Itaú: igual a 2T21

O Santander, precisa manter seu elevado ROE, mas
vem administrando seu índice de eficiência e atuando
com aquisições constantes
de startups em vários setores. O Banco do Brasil pode
continuar sua trajetória de
resultados positivos, mas estamos de olho nas despesas
com provisões do banco, que
devem ser maiores que a reportada no 2T21. De modo
geral o tom é positivo e de
recuperação na lucratividade

De acordo com o “Inter
Research é esperado um resultado do Itaú bem em linha com o apresentado no
2T21, com lucro líquido de
R$ 6,5 bi e ROE de 19%.
A margem financeira deve
crescer timidamente devido
a pressão nas taxas médias
com um mix de crédito que
continua evoluindo em ramos de menores taxas. As
despesas com provisões devem seguir avançando, em
linha com o crescimento da
carteira de crédito.
Também são esperados
que o segmento de serviços
e tarifas continue evoluindo
influenciado pela recuperação nas receitas com cartões, seguros e com mercado de capitais e que alguma
melhoria de eficiência com
as implementações do modelo phydigital do banco,

ÁGUAS DE NITERÓI S/A
CNPJ nº 02.150.336/0001-66
NIRE 33.3.0026182-6
Edital de Convocação
Convocamos os Srs. Acionistas desta
Cia a se reunirem no dia 03/11/2021,
às 11h, na sede da sociedade na
Rua Marques de Paraná nº 110,
Centro, Niterói/RJ, fim de deliberarem
sobre baixa de filial, bem como
consolidação do Estatuto Social
Niterói, 20/10/2021. Felipe Pimentel
Turon – 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
Companhia a se reunirem no dia 04
de novembro de 2021, às 8 horas,
na sede da sociedade na Rua Dr.
Sá Earp nº 84, Morin, Petrópolis/RJ,
a fim de deliberarem sobre eleição/
reeleição de Diretoria e contratação
de prestação de serviços. Petrópolis,
22 de outubro de 2021. Marcio Salles
Gomes - Diretor. Leonardo das
Chagas Righetto - Diretor.

Santander: custo do risco

HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL S/A
CNPJ: 03.279.285/0010-20
(UNIDADE BELFORD ROXO)
AUDITORIA AMBIENTAL
HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL S/A, torna público
que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, em 13/10/2021
Relatório de Auditoria Ambiental de Controle do ano de 2020 para realizar
as atividades de manipulação, acondicionamento, pré-condicionamento e
armazenamento transitório de resíduos industriais perigosos (Classe I) e
não perigosos (Classe II); incineração de resíduos sólidos, semi-sólidos
e líquidos, em forno rotativo; e descontaminação de peças, embalagens
metálicas e solos, em forno estático e informa que este estará à disposição
para consulta na Estrada Boa Esperança, 650 – parte - Centro no município
de Belford Roxo, no período de 28/10/2021 a 12/112021, no horário das 09h
às 17h. Informa, ainda, que o referido relatório também estará disponível
para consulta no endereço eletrônico
www.inea.rj.gov.br/biblioteca.
(Processo E-07/502687/2009).

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARICÁ
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO com prazo de 05 (cinco) dias,
extraído dos autos do Processo em Epígrafe em que ESPÓLIO
DE GIOVANNI DAL BIANCO move em face VIVIANA BARCELOS,
na forma abaixo. Processo n° 0001034-34.2008.8.19.0031. A Dra
Luciana Estiges Toledo, Juíza Titular de Direito na 1ª Vara Cível
da Comarca de Maricá, FAZ SABER, por este Edital com prazo de
05 dias, aos interessados e aos devedores de VIVIANA BARCELOS que no dia 04 (quatro) de novembro de 2021, com início às
11:10 horas e com término as 11:50 horas será levado a Público
Leilão, por valor igual ou acima da avaliação, pelo Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN e/ou Preposta GLACE DI NAPOLI,
com escritório na Travessa do Paço, n° 23 - sala 812, Centro,
Cep.: 20010-170, leilão este que se realizará de forma online no
site www.schulmannleilões.com.br o bem penhorado e avaliado
fls. 206, que segue: AUTO DE AVALIAÇÃO: Estrada de Itaipuaçu,
Lote 246, do Condomínio Serramar de Itaipuaçu, Maricá/RJ, havendo uma garagem com telha de amianto; 01 cozinha com piso
frio e armário embutido; 01 quarto; 01 pequeno cômodo; 01 pequeno banheiro; 01 suíte; 01 sala; 01 lavanderia e 01 banheiro.
Certo que, a casa encontra-se com várias infiltrações e com várias rachaduras, importando a presente avaliação em R$
176.043,00 (cento e setenta seis mil e quarenta, três reais). Marica,
2015. Valor atualizado em UFIR 2021 no valor de R$ 271.043,00
(duzentos setenta um mil, quarenta e três reais). Possíveis débitos de IPTU e condomínio serão informados até a data do leilão.
Sendo infrutífero o primeiro leilão, será vendido no dia 11 (onze)
de novembro de 2021 no mesmo local e horário, pela oferta acima de 50%, de acordo com o art. 886. V. do CPC/2015. Para que
os interessados tomem conhecimento deste edital, o mesmo foi
afixado no local de costume, ficando assim os Réus intimados
da Hasta Pública, por intermédio deste edital, suprindo assim a
exigência contida no art. 887 do novo CPC/2015. A arrematação
ou adjudicação, autorizo que possa ocorrer, alternativamente, o
pagamento inicial (e imediato) de 30% (trinta por cento) do valor
lançado, coma complementação no prazo de 15 (quinze) dias.
Sendo efetuado o pagamento por cheque, o depósito será
efetuado em até o dia útil seguinte ao leilão efetuado, à disposição do juízo. Sendo 5% de comissão do leiloeiro no ato.
Caso após o início dos trabalhos do leiloeiro ocorra qualquer
ato por conta das partes que obste a consumação da alienação em hasta pública, caberá o pagamento de comissão no
equivalente a 2,5% (dois e meio por cento) do valor da avaliação por quem der causa (no caso de acordo, tal valor será pro
rata), e 1% de custas de cartório até o máximo permitido por
lei, será pago pelo arrematante. Rio de Janeiro, 08 de outubro
de 2021. Eu, __ Chefe de Serventia, mandei digitar e subscrevo. (Ass.) A Dra Luciana Estiges Toledo, MMA Dra Juíza __

que ainda está em ramp up
e deve trazer maior economia no longo prazo. “Por
fim, nossa visão é positiva
para o Itaú, que mesmo sem
trazer os resultados da XP,
deve mostrar recuperação
em sua lucratividade.”
BB: surpresas positivas
A expectativa para o
Banco do Brasil é de um
lucro líquido de R$ 4,5 bi e
ROE (Return On Equity Retorno sobre Patrimônio)
de 12,6%, um resultado levemente menor que o recorde trimestral registrado
no 2T21, impactado por
uma alta nas despesas com
provisões, que devem voltar
gradualmente a níveis normalizados e por uma maior
taxa efetiva com impostos.
“Podemos esperar surpresas positivas com o resultado com tesouraria e uma
redução das despesas com
risco legal e outras receitas
como o resultado da Previ.
Em serviços, os resultados com cartões podem
apresentar recuperação e
com seguros também algum início de melhores resultados com a redução da
sinistralidade em Vida e no
ramo Rural. Por fim, nossa
expectativa é positiva para o

banco, que mesmo apresentando um resultado menor
que o 2T21, tem conseguido trazer uma sustentabilidade nos números e um
balanço sólido.”
Bradesco: ramo de seguros
Os analistas do Banco
Inter também esperam um
resultado positivo para o
Bradesco, com lucro líquido de R$ 6,7 bi e ROE de
18,4%. O resultado pode
ser guiado por uma melhora gradual no ramo de seguros, que ainda deve sentir
impactos da pandemia, mas
com quedas de sinistralidade no ramo de saúde e de
vida que prejudicaram bem
os resultados no 2T21.
Em crédito, o banco deve
ter uma perfomance em linha
com o mercado, com crescimento tímido na margem
financeira e com PDDs seguindo o aumento da carteira.
Anteveem melhores resultados com serviços, principalmente em cartões. As despesas operacionais controladas
devem vir estáveis, seguindo
efeitos do menor número de
agências e com pessoal feitos
no passado, mas pressionado
pela inflação. De modo geral,
nossa perspectiva é positiva
para o banco.

JUÍZO DE DIREITO DA NONA VARA CÍVEL
DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO, com prazo
de 05 dias, extraído dos autos da ação de cobrança proposta por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ITAUASSU em face de ESPÓLIO DE
ARABELLA MENEZES VALLADÃO ORLANDINI (Processo nº
0023185-02.1999.8.19.0001 - antigo 1999.001.021425-3). A Dra.
CAMILLA PRADO, Juíza de Direito, FAZ SABER aos que o presente
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
especialmente ao ESPÓLIO DE ARABELLA MENEZES VALLADÃO
ORLANDINI, através de sua inventariante Angela Maria Valladão
Starling, ou quem fizer em suas vezes, a ANGELA MARIA VALLADÃO
STARLING (também por si), LILIAN MAY DE SAMPAIO VIANNA,
ESPÓLIO DE JOAQUIM BORGES VALLADÃO FILHO, DALTO
ORLANDINI DE LUCCA, JOZA VALLADÃO STARLING, NOÉLIA
SOARES DE FREITAS CABRAL, MARCELO SOARES FEITAS
CABRAL e TEREZA MARIA JOSÉ, de que no dia 08/11/2021, às
12:00 horas, através do portal de leilões on-line do Leiloeiro
Público Oficial JONAS RYMER (www.rymerleiloes.com.br), será
apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação de R$
1.250.000,00, ou no dia 11/11/2021, no mesmo horário e portal, a
quem mais der independente da avaliação, o Apartamento 902,
situado na Rua Carvalho de Mendonça, nº 35, Copacabana/RJ.
Cf. o 5º Ofício do RI, o ref. imóvel, Foreiro ao Município, encontrase matriculado sob o nº 114765 e registrado em nome de Arabella
Menezes Valladão Orlandini, constando os seguintes gravames:
1) R.1 Penhora determinada pelo Juízo de Direito da 12ª VFP,
decidida nos autos da ação de execução fiscal movida pelo
Município do Rio de Janeiro (processo número 2008.001.2054944); 2) R.2: Penhora oriunda do presente feito. Débitos de IPTU: R$
29.838,20, mais acréscimos legais (2002 a 2011, 2013 a 2016 e
2018 a 2021 - FRE: 0576297-6). Débitos Taxa de Serviços
Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios: R$ 482,53 (2017,
2019 e 2020 - Nº CBMERJ: 273526-4). Os débitos condominiais
pendentes sobre a referida unidade equivalem, na data da
expedição do edital de leilão, ao valor de R$ 299.078,77. A venda
se dará livre e desembaraçada, com a sub-rogação dos valores
das dívidas, em especiais as tributárias, no preço, na forma do
artigo 908, do CPC: os créditos que recaem sobre o bem, inclusive
de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o preço, observada
a ordem de preferência, atendendo-se ainda ao que consta no
artigo 130, parágrafo único, do CTN. Caso o devedor, o
coproprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário,
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e o
promitente comprador e vendedor, não sejam encontrados pelo
Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo presente edital intimados da hasta
pública, suprindo, assim, a exigência contida no art. 889 do CPC.
Os interessados em participar do leilão deverão oferecer lances
pela internet através do site www.rymerleiloes.com.br, desde que
estejam devidamente cadastrados no site e habilitados em até
72 horas de antecedência do presente leilão. Caso o licitante
vencedor não honre com o pagamento, será apresentado o lance
imediatamente anterior e assim sucessivamente. O interessado
em adquirir o bem em prestações deverá apresentar ao Juízo,
por escrito, até o início do primeiro ou do segundo leilão, proposta
de aquisição do bem, na forma do art. 895 do CPC. Cf. artigo 892,
caput, do CPC, poderá ocorrer, alternativamente, o pagamento
inicial (e imediato) de 30% (trinta por cento) do valor lançado, com
a complementação no prazo de 15 (quinze) dias. Sendo efetuado
o pagamento por cheque, o depósito será efetuado no dia útil
seguinte ao leilão, à disposição do juízo. A comissão do leiloeiro
será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, sem
prejuízo da reposição dos valores empregados para a realização
das praças. Caso após os inícios dos trabalhos do leiloeiro ocorra
a remição ou qualquer ato por conta do devedor ou credor que
obste a consumação da alienação em hasta pública, caberá o
pagamento de comissão no equivalente a 2,5% (dois e meio por
cento) do valor da avaliação por quem der causa (no caso de
acordo, tal valor será pró-rata), sem prejuízo da reposição das
despesas. – E, para que chegue ao conhecimento dos
interessados, foi expedido o presente, que será publicado e afixado
no local de costume, cientes de que a arrematação, adjudicação
ou remição far-se-á à vista, mediante o pagamento imediato do
preço pelo arrematante, na forma do art. 892, CPC; acrescida de
5% de comissão ao Leiloeiro, de acordo com o parágrafo único,
do art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas de cartório de 1% até o
máximo permitido. E, foi expedido este edital. Outro, na íntegra,
está afixado no Átrio do Fórum e nos autos acima. RJ, 30/09/
2021. Eu, Andre Odebrecht de Morais Dias - Subst. do
Responsável pelo Expediente - Matr. 01/18918, o fiz datilografar e
subscrevo. Dra. Camilla Prado - Juíza de Direito.

