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Custo da cesta
básica aumenta
em 16 cidades
Pesquisa Nacional da Cesta
Básica de Alimentos, realizada
mensalmente pelo Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese)
em 17 capitais e divulgada nesta
sexta-feira, revela que o custo médio da cesta básica de alimentos
aumentou em 16 cidades e diminuiu em Recife (-0,85%).
Segundo o estudo, as maiores
altas foram registradas em Vitória (6%), Florianópolis (5,71%),
Rio de Janeiro (4,79%), Curitiba
(4,75%) e Brasília (4,28%). A cesta mais cara foi a de Florianópolis
(R$ 700,69), seguida pelas de São
Paulo (R$ 693,79), Porto Alegre
(R$ 691,08) e Rio de Janeiro (R$
673,85). Entre as capitais do Norte e Nordeste, onde a composição
da cesta tem algumas diferenças
em relação às demais cidades,
Aracaju (R$ 464,17), Recife (R$
485,26) e Salvador (R$ 487,59) registraram os menores custos.
Ao comparar outubro de 2020 e
outubro de 2021, o preço do conjunto de alimentos básicos subiu
em todas as capitais que fazem
parte do levantamento. Os maiores
percentuais foram observados em
Brasília (31,65%), Campo Grande
(25,62%), Curitiba (22,79%) e Vitória (21,37%). Entre janeiro e outubro, todas as capitais acumularam
alta, com taxas entre 1,78%, em Salvador, e 18,42%, em Curitiba.

Dieese: mínimo
deveria ser de
R$ 5.886,50
Com base na cesta mais cara
que, em outubro, foi a de Florianópolis, o Dieese estima que o
salário mínimo necessário deveria ser equivalente a R$ 5.886,50,
o que corresponde a 5,35 vezes o
piso nacional vigente, de R$ 1.100.
O cálculo é feito levando em consideração uma família de quatro
pessoas, com dois adultos e duas
crianças. Já em setembro, o valor
do mínimo necessário deveria ter
sido de R$ 5.657,66, ou 5,14 vezes
o piso em vigor. O tempo médio
necessário para adquirir os produtos da cesta, em outubro, ficou em
118h45m (média entre as 17 capitais), maior do que em setembro,
quando foi de 115h02m.
Quando se compara o custo da
cesta com o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto referente à Previdência Social (7,5%),
verifica-se que o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu, em outubro, 58,35% (média entre as 17 capitais) do salário
mínimo líquido para comprar os
alimentos básicos para uma pessoa
adulta. Em setembro, o percentual foi de 56,53%. Percentual do
salário mínimo líquido gasto para
compra dos produtos da cesta para
uma pessoa adulta é de 66,23%.

Bancos registram crescimento
de lucro e desemprego
Lucros totais de R$ 17,9 bi e 44 mil demissões

N

o acumulado de 12 meses entre setembro de
2020 e setembro deste
ano, os bancos eliminaram 6.763
postos de trabalho. Das 44.003
demissões registradas no período,
45,7% foram sem justa causa. Somente no período da pandemia,
de março do ano passado até setembro de 2021, 55 mil bancários
foram desligados.
Em contrapartida, os principais
bancos privados negociados na
Bolsa de Valores - Bradesco, Itaú
e Santander - apenas no terceiro
trimestre deste ano registram lucro líquido recorrente de R$ 17,9
bilhões, valor superior em 28,5%
registrado no mesmo período de
2020.
Para a secretária de Comunicação do Sindicato dos Bancários e
Financiários de São Paulo, Osasco
e Região, Marta Soares, os bancos
podem e devem contratar mais.
“O lucro do setor, que apenas no
primeiro semestre chegou a R$ 67
bilhões, mostra claramente que
os bancos podem e devem, como concessões públicas que são,
contratar mais. Mais contratações

significam redução da sobrecarga de trabalho, do adoecimento,
melhores condições de trabalho,
e geração de mais empregos para um país que atravessa talvez a
mais grave crise econômica e social da sua história”, ressalta.
No mês de setembro os bancos registraram saldo positivo de
1.249 empregos em setembro, segundo dados do novo Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Foram realizadas 4.365 admissões e 3.116 desligamentos no mês. No acumulado
de 2021, de janeiro até setembro,
os bancos registraram saldo positivo de 2.751 postos de trabalho.
Mas segundo o sindicato esse
resultado foi impactado, principalmente, por contratações da
Caixa, decorrentes de decisão judicial favorável a contratação dos
trabalhadores aprovados no concurso de 2014, em ação impetrada
por meio da Contraf-CUT, e pela
ampliação de postos de trabalho
não ligados diretamente aos serviços bancários, como o de profissionais de TI.
“É o momento do setor que

mais lucra no Brasil exercer de
fato a responsabilidade social, tão
enfatizada na sua publicidade, e
oferecer a devida contrapartida
para a sociedade brasileira na forma de geração de empregos”, reforça Marta.
O Caged também evidencia
que o setor bancário continua a
ganhar com a rotatividade dos trabalhadores, já que o salário mensal
médio dos admitidos corresponde
a 92,9% da remuneração média
dos bancários desligados. Em setembro, o salário médio do admitido foi de R$ 5.049, enquanto os
desligados recebiam em média R$
5.437,02.
No setor financeiro, ramo que
inclui, além dos bancos, cooperativas de crédito, financeiras, planos de saúde, seguros etc., o saldo
de empregos foi bem superior ao
dos bancos. Excluindo-se os bancos, o superávit do setor financeiro foi de 4.824 postos de trabalho
em setembro. Já no acumulado de
12 meses, enquanto os bancos extinguiram 6.763 empregos, o restante setor financeiro abriu 51,7
mil postos de trabalho.

Bolsonaro esquece indústria e
corta em 10% tarifas de importação

O

governo
brasileiro
anunciou nesta sexta-feira a redução em
10% das tarifas de importação de
aproximadamente 87% dos bens
e serviços importados. A decisão
do Comitê Executivo de Gestão
da Câmara de Comércio Exterior
(Camex) tem validade até o dia 31
de dezembro de 2022. Em nota
conjunta, divulgada pelos Ministérios da Economia e das Relações
Exteriores, o governo diz que a
medida “justifica-se pela situação
de urgência trazida pela pandemia
de covid-19 e pela necessidade de
poder contar, de forma imediata,
com instrumento que possa contribuir para aliviar seus efeitos negativos sobre a vida e a saúde da
população brasileira”.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que essa redução
nas tarifas de importação vai ajudar a moderar a inflação no país.
Ele comentou o corte nas alíquotas durante sua participação na
terceira edição da Conferência de
Comércio Internacional e Serviços do Mercosul, promovida pelo

Conselho de Câmaras de Comércio do bloco econômico. “A nossa Tarifa Externa Comum (TEC)
ainda é muito elevada e isso num
momento como o atual, em que
nós temos uma pressão inflacionária forte na economia brasileira
e gostaríamos de dar um choque
de oferta, facilitar a entrada de
importações para dar uma moderação nos reajustes de preços, é
o momento ideal para fazer uma
abertura, ainda que tímida, da
economia”, afirmou o ministro. O
ministro Guedes nada falou sobre
os reflexos a serem sofridos pela
indústria nacional.
O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, defendeu
que a TEC preserve a competitividade das empresas nacionais, mas
que resulte ao mesmo tempo numa redução dos preços internos
no bloco. O chanceler brasileiro
falou sobre o tema em declaração
conjunta à imprensa após receber
seu homólogo paraguaio, Euclides
Acevedo, no Palácio do Itamaraty, em Brasília. França disse que
ambos os países alcançaram uma

“coincidência” no debate sobre
uma nova tarifa. “Coincidência
entre Brasil e Paraguai na concepção de um Mercosul moderno, na
necessidade de um consenso para que possamos trabalhar numa
tarifa externa comum que traga
competitividade e também uma
modicidade de preços aos nossos
consumidores”, disse França.
A medida havia sido acertada
com a Argentina no início do outubro, mas dependia da aprovação
dos outros sócios do bloco, Paraguai e do Uruguai, para entrar
em vigor. A decisão atinge 87%
dos produtos de fora do Mercosul. Por terem tratamento distinto dentro do bloco, automóveis e
produtos sucroalcooleiros pagam
tarifas externas comuns próprias e
não tiveram o Imposto de Importação reduzido. Com a decisão,
um produto que paga 12% para
entrar no Brasil pagará 10,8%. Segundo o Ministério da Economia,
a TEC média do Mercosul está
em torno de 13%, contra a média
de 4% e 5% observada no resto
do mundo.

PEC 23:
deputados
pedem anulação
de votação
O Supremo Tribunal Federal
(STF) foi acionado por seis deputados federais para suspender a
tramitação da PEC 23 (PEC dos
Precatórios) na Câmara dos Deputados. A relatora do Mandado
de Segurança (MS) 38300 é a ministra Rosa Weber.
Segundo o deputado Marcelo
Freixo (PSB-RJ), que apresentou
o pedido, junto dos parlamentares Alessandro Molon (PSB-RJ),
Fernanda Melchionna (PSOL-RS),
Joice Hasselmann (PSL-SP), Kim
Kataguiri (DEM-SP) e Vanderlei
Macris (PSDB-SP), “a presidência
da Câmara rasgou o regimento para mudar as regras em cima da hora
e aprovar a proposta no tapetão”.
Para o deputado Alessandro
Molon, no Twitter, “a PEC do Calote está errada do começo ao fim:
suspeita-se de que R$ 20 bilhões
desses recursos vão para o “orçamento secreto”, distribuído pelo
governo Bolsonaro para toma lá
da cá. Um escândalo! Permanecemos firmes contra esse absurdo”.
Os parlamentares ainda afirmam que houve violação do devido processo legislativo na aprovação da matéria em primeiro turno
pela Câmara na última quarta-feira,
pois foi aprovada emenda aglutinativa (que resulta da fusão de outras
emendas) apresentada apenas no
Plenário e anteriormente à emenda
de redação que a justificou.
De acordo com os deputados, a
matéria teria sido aprovada pelo Plenário de forma irregular, com votos
de deputados federais licenciados,
no exercício de missão diplomática,
proferidos remotamente. Essa situação, segundo eles, contraria os regulamentos internos da Casa sobre
o exercício do voto remoto, baixados em razão da pandemia.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,6043
R$ 5,7730
R$ 6,4753
R$ 0,8758
R$ 315,00

ÍNDICES
IGP-M

0,64% (outubro)
-0,64% (setembro)

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

0,69%
0,81%
7,75%
0,63% a.m.
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Superar a letargia, um desafio!
Por Ranulfo
Vidigal

E

m 2022, a luta política será entre os
que ralam todo santo dia e um time de “encostados”, ou seja, os acostumados a viver às custas do
Fundo Público. A maioria
quer terra/moradia, pão
e paz, e uma minoria quer
manter privilégios. O resto
é lenga-lenga.
O primeiro exemplo: depois de mais um aumento
da taxa de juros Selic pelo
Banco Central (o que vai
encarecer o crédito imobiliário, o capital de giro e o
crédito ao consumo), fica

nítido o desencontro entre os mesquinhos interesses do “andar de cima” da
sociedade e o conjunto do
povo.
No país que concentra o
segundo maior rebanho bovino do mundo, estranhamente, expande-se a parcela de sua população que
precisa disputar, em longas
filas, os ossos de carcaças
sobrantes das exportações
de cortes nobre das carnes
para alimentar os povos
de outros continentes. Ao
mesmo tempo, cada ponto
percentual de juros da Dívida Pública Federal custa
aos cofres públicos R$ 50
bilhões por ano, montante
que cobriria toda política do

Bolsa Família em 2022.
Para obter qualquer sucesso nesta empreitada para
virar esse jogo, uma saída
crível é a planejada expansão do gasto público, através da superação das amarras do “teto de gastos”,
como forma de acelerar o
investimento em infraestrutura urbana, ambiental,
social e logística, bem como
as transferências de renda, cujo impacto sobre as
importações é baixo, mas,
ao mesmo tempo, o gasto
social e seu efeito multiplicador é altamente positivo sobre o crescimento do
mercado final da economia
que anda cambaleante.
Outro exemplo: desva-

lorizações do câmbio têm
forte efeito inflacionário,
reduzem o salário real e a
propensão marginal a consumir da economia, embora
possa ter efeitos de redução
no comportamento dos coeficientes de conteúdo importado.
Vejamos o caso dos
combustíveis. Ele suscita
uma pergunta básica, afinal
quem manda no Estado?
Gasolina a 7 reais tem como contrapartida o seguinte: o Conselho da Petrobras
aprovou recentemente o
pagamento de nova antecipação da remuneração aos
acionistas (60% estrangeiros) relativa ao exercício de
2021, de R$ 31,8 bilhões, ou

o equivalente a R$ 2,437865
reais bruto por ação preferencial e ordinária em circulação, informou a companhia ao mercado. Essa
distribuição se soma aos R$
31,6 bilhões anunciados em
4 de agosto, totalizando R$
63,4 bilhões em antecipação
aos acionistas relativa ao
exercício de 2021. Senhores
sortudos, esses!
Uma minoria ganha, e
uma maioria sofre. Afinal,
não custa lembrar que a
produção numa economia
mercantil de produção de
mercadorias e seus “fetiches” não é determinada
pelo estoque de capital,
mas pela demanda efetiva,
oriunda daquelas famílias

que podem e estão dispostas a pagar o preço da produção corrente e garantir
rentabilidade e lucro para as
empresas. Daí a imperiosa
necessidade, com urgência,
de garantir novas injeções
de poder de compra monetário na economia, via crédito e gastos autônomos.
A eutanásia do modelo
rentismo, que agrada apenas uma minoria, precisa
ser politicamente garantida
nas ruas como forma de
salvar empregos produtivos
e pequenos negócios esmagados pela concentração do
capital. O otimismo da ação
vai prevalecer!
Ranulfo Vidigal é economista.

Construção de uma sociedade moderadamente próspera concluída
Por Tian Min

“X

iaokang”,
que significa prosperidade moderada, é um conceito concebido na China
há milênios para designar
uma vida “com estabilidade
e conforto”. Uma “sociedade xiaokang”, esse belo
ideal descrito pelos antigos
pensadores chineses, representa o anseio do povo chinês por uma vida melhor.
No dia 1º de julho de
2021, na cerimônia de celebração do centenário do
Partido Comunista da China (PCCh), o presidente
Xi Jinping anunciou solenemente que o povo chinês havia cumprido a meta
do primeiro centenário de
construir uma sociedade
moderadamente próspera
em todos os aspectos, resultado dos trabalhos incansáveis do PCCh e de todos os
grupos étnicos da nação.
Isto significa que uma
aspiração acalentada há milênios pelos chineses finalmente se tornou realidade.
O livro branco intitulado A
jornada épica da pobreza à prosperidade da China, uma publicação recente do Gabinete
de Imprensa do Conselho
de Estado da China, traça uma retrospectiva desse
processo histórico singular,
apresenta as grandes realizações da construção da
sociedade moderadamente
próspera e projeta as perspectivas brilhantes da causa
de modernização do país.

Ao longo de milênios, a
grande maioria das pessoas
comuns na China sempre
procura uma vida materialmente confortável. Hoje
em dia, no século 21, quando a China se posiciona
como a segunda maior economia do mundo, essa procura já não se limita à esfera
econômica. A prosperidade
moderada em todos os aspectos significa aumento
substancial do poderio econômico nacional, ampliação da democracia popular,
pujança cultural, melhoria
considerável da felicidade
do povo e mudanças históricas no meio ambiente. Ela
se traduz também num desenvolvimento equilibrado,
coordenado e sustentável,
com progressos harmoniosos em civilizações material,
política, espiritual, social e
do meio ambiente.
Nesse processo, são
constantemente atendidas
as necessidades cada vez
mais diversas, multidimensionais e multifacetadas do
povo, ao mesmo tempo que
se promove o desenvolvimento humano de forma
abrangente, viabilizando a
prosperidade do país, a revitalização da nação e a felicidade do povo em todas as
frentes.
A prosperidade moderada em todos os aspectos
concerne a todos os setores
da sociedade, como também a toda a população e
todas as regiões geográficas.
Maior país em desenvolvimento do mundo, a China
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sofreu por muito tempo
com o flagelo da pobreza,
lidando com uma base debilitada e um desenvolvimento assimétrico.
A prosperidade moderada em todos os aspectos
não seria alcançada sem a
erradicação da miséria e sem
a melhoria do bem-estar
social nas regiões mais necessitadas. O presidente Xi
Jinping salientou: “Enquanto ainda houver uma família
ou mesmo uma pessoa que
não tenha resolvido o problema de subsistência, não
podemos ficar descansados;
enquanto o desejo das massas por uma vida feliz ainda
não se tornar realidade, não
devemos afrouxar o nosso
esforço de lutar junto com
todos pela sua realização.”
Nesse processo, o PCCh
assumiu o compromisso de
não deixar para trás nenhuma pessoa, região ou etnia.
Ao longo dos anos, o PCCh uniu e liderou o povo
chinês numa luta contínua
contra a pobreza com vontade e perseverança inabaláveis. Com a erradicação
desse mal, diminuiu-se a
discrepância entre o desenvolvimento urbano e rural e
coordenou-se o crescimento das diversas regiões. Os
fatos atestam que a prosperidade moderada da China
diz respeito não apenas ao
desenvolvimento abrangente, mas também ao compartilhamento dos benefícios
desse desenvolvimento por
toda a população. Os resultados daí advindos, reco-

nhecidos pelo povo, resistem ao teste da história.
Desde a antiguidade, os
chineses sempre entendem
que uma vida boa não se
espera nem se pede a outrem. Quando a República
Popular da China foi fundada, em 1949, estava na sua
frente um país pobre, frágil
e devastado. Como construir uma sociedade moderadamente próspera que beneficie plenamente mais de
um bilhão de chineses num
país tão populoso e num
estágio de desenvolvimento
tão atrasado?
O Partido Comunista da
China deu a resposta certa:
trabalho árduo. Nesses 72
anos, o PCCh se manteve
fiel a sua missão original,
formulou de forma científica metas e tarefas de curto, médio e longo prazo,
fundamentadas em análises precisas da conjuntura
nacional e internacional, e
conduziu o povo chinês em
direção aos objetivos definidos. Por meio dos esforços
persistentes de várias gerações, saltamos de “família
remediada” para “sociedade
moderadamente próspera”,
de “prosperidade em linhas
gerais” para “prosperidade
em todos os aspectos”, e
de “construção plena” para “construção concluída”.
Trata-se de um resultado
alcançado com diligência e
sabedoria pelo povo chinês,
sob a liderança do PCCh.
O mundo enfrenta hoje
mudanças sem precedentes nos últimos cem anos.
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Apesar do avanço de uma
nova roda na revolução
tecnológica e transformação industrial, além da reconfiguração substancial da
balança de forças no cenário internacional, a paz e o
progresso continuam sendo
o tema do nosso tempo. A
China não pode se desenvolver isolada do resto do
mundo, nem pode o mundo alcançar a prosperidade
sem a China. O país sempre
considera seu próprio crescimento no contexto do desenvolvimento comum de
toda a humanidade e vincula os interesses de seu povo
aos interesses comuns de
todos os povos do mundo.
Trabalha, incessantemente,
para construir a paz mundial, impulsionar o desenvolvimento global, defender a ordem internacional e
disponibilizar bens públicos
para todos.
Ao concluir a construção
de uma sociedade moderadamente próspera, a China
demonstra vigor econômico e avanços no bem-estar
social no país mais populoso e a maior nação em desenvolvimento do mundo,
o que é, sem dúvida, uma
enorme contribuição para
a paz e o progresso mundiais. Ao mesmo tempo,
essa conquista também traz
um impulso à recuperação
e ao crescimento da economia mundial, abre oportunidades significativas para a
prosperidade e o desenvolvimento da sociedade humana e indica novos cami-

nhos para a modernização
dos países em desenvolvimento, contribuindo com a
sabedoria e a força chinesas
para construir uma comunidade humana de futuro
compartilhado.
Agora, o povo chinês
está avançando em passos
largos rumo ao objetivo do
segundo centenário, isto é,
transformar o país numa
potência socialista modernizada, próspera, democrática, civilizada, harmoniosa
e bela quando a República
Popular da China celebra
os cem anos de fundação.
Vamos defender o princípio
do desenvolvimento centrado no povo e focar na
prosperidade comum, uma
importante característica
da modernização à chinesa.
Com isso, vamos promover
a prosperidade comum, a
justiça social e o desenvolvimento integral da população, através do crescimento
de alta qualidade.
Estamos confiantes que
esse objetivo certamente
será concretizado, com a
firme liderança do PCCh e
os esforços unidos de todo
o povo chinês. Uma China
que não para de se desenvolver e que traz a prosperidade comum para toda a
população certamente faz
todos os chineses se sentirem felizes, beneficiados e
seguros, além de dar nova
e maior contribuição para o
progresso da humanidade.
Tian Min é cônsul-geral da China no
Rio de Janeiro.
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Aliança formada na Cúpula do Clima quer banir o carvão
Acordo reúne mais de 40 países com o mesmo propósito

G

lobalmente, em
2019, o carvão
gerou cerca de
37% da energia elétrica.
Um volume grande que
agora pode ser reduzido se
houver realmente disposição dos mais de 40 países que se juntam à maior
aliança internacional com
o objetivo de eliminar progressivamente o carvão
das políticas energéticas.
Além desses países
que
se
comprometeram, na Cúpula do Clima
(COP26), em Glasgow, na
Escócia, com a eliminação
do carvão, 11 instituições

financeiras farão parte da
aliança. Os números foram divulgados nesta sexta-feira pelo governo do
Reino Unido.
Segundo a agência Brasil, ainda assim, alguns dos
países mais dependentes do
carvão como fonte energética, entre eles a China, Austrália e os Estados Unidos,
não se comprometeram
com essa aliança. O governo ucraniano comprometese a limitar a produção de
carvão até 2035. Outros
países, como o Chile, Singapura, Azerbaijão, Eslovênia
e Estônia pretendem chegar

ao mesmo objetivo dentro
de 15 anos.
Os signatários da aliança
internacional comprometeram-se, concretamente, a
barrar todos os investimentos – internos ou externos
- em políticas energéticas
assentadas no carvão. Chegaram ainda a acordo para
recuar progressivamente na
utilização desse recurso na
década, com início em 2030
para as maiores economias
mundiais, e a partir de 2040,
para os países menos desenvolvidos.
Um dos países que compõem a aliança é a Ucrânia,

detentora do terceiro maior
parque industrial dependente desse recurso energético, depois da Alemanha e
da Polônia. A China, os Estados Unidos e a Austrália
ficam, por enquanto, fora
do compromisso anunciado
na última noite.
Fim do carvão
O secretário de Estado
britânico para a Energia
e Negócios, Kwasi Kwarteng, chegou a afirmar que
o fim do carvão está à vista. “O mundo avança na
direção certa, pronto para

selar o destino do carvão
e abraçar os benefícios
ambientais e econômicos
de construir um futuro
alimentado a energia limpa”, destacou o secretário,
citado na edição online da
BBC.
Todavia, o secretário de
Estado, o trabalhista Ed
Miliband, citou o que considera serem as brechas
abertas por países como
a China, entre os maiores
emissores de poluentes
do planeta. Miliband disse também que o governo britânico, anfitrião da
COP26, deixou que “ou-

tros se safassem”.
Juan Pablo Osornio, à
frente da delegação da organização ambientalista Greepeace na COP26, advertiu
que o texto do compromisso “continua muito aquém
da ambição que é necessária quanto aos combustíveis
fósseis nesta década crítica”.
“As letras pequenas (do
acordo de aliança) parecem dar aos países uma
enorme margem de manobra para escolher o seu
próprio calendário, apesar
do cabeçalho luminoso”,
acrescentou.

Controle global do meio ambiente dependerá dos mais ricos

E

studo do Instituto Europeu para a
Política Ambiental
(IEEP, na sigla original) e
do Instituto Ambiental de
Estocolmo (SEI), mostra
que as emissões de dióxido
de carbono de 1% das pessoas mais ricas do mundo
deverão aumentar 30 vezes mais do que o previsto
para se conseguir limitar a
subida das temperaturas a
1,5 graus Celsius. Para os

pesquisadores, os governos
têm de “restringir o consumo de luxo de carbono”,
especialmente relacionado
a jatos particulares, mega iates e viagens ao espaço.
“A demora em fazê-lo
custará vidas”, alerta o estudo. De acordo com os
objetivos do Acordo de
Paris, cada pessoa na Terra
deveria reduzir as emissões
de carbono a uma média
de 2,3 toneladas até 2030,

cerca de metade do valor
atual. No entanto, um 1%
da população – que equivale, aproximadamente, ao
número de habitantes da
Alemanha – está a caminho de emitir 70 toneladas
de CO2 por pessoa a cada
ano. Isso se a tendência de
consumo continuar a aumentar, em vez de regredir.
Segundo o trabalho, esse índice da população se-

rá responsável por 16% do
total de emissões de carbono até 2030. Em 1990,
eram responsáveis por
13%. Ao mesmo tempo,
os 50% mais pobres do
planeta vão emitir cerca de
uma tonelada de CO2 por
pessoa anualmente até o
final da década. “Uma pequena elite parece ter um
livre passe para poluir”,
criticou Nafkote Dabi,
que liderou o estudo. Tim

Gore, diretor d IEEP, afirmou que a pesquisa revela
como a luta para atingir
1,5 graus não está sendo
dificultada pela maioria
das pessoas no mundo,
mas sim pelas emissões
excessivas dos cidadãos
mais ricos.
Os cientistas alertam que
até o total de emissões produzidas pelos 10% mais ricos pode ser suficiente para
exceder o limite necessário

para que, até 2030, a meta
de 1,5 graus seja cumprida
– independentemente do
carbono emitido pela restante fa população. “Para
travar as emissões de CO2
até 2030, é necessário que
os governos estabeleçam
medidas concretas para
os mais ricos. As crises do
clima e da desigualdade
devem ser combatidas em
conjunto”, considerou Tim
Gore.

Presidente de Portugal dissolve Parlamento e antecipa eleições

O

presidente
de
Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, aprovou a dissolução do
Parlamento e agendou as
eleições legislativas antecipadas para 30 de janeiro de
2022. “Uma semana e um
dia depois da rejeição do
Orçamento para 2022, comunico que decidi dissolver
a Assembleia da República
e convocar eleições para o
dia 30 de janeiro de 2022”,

afirmou o presidente, em
pronunciamento ao país, no
Palácio de Belém, em Lisboa.
De acordo com a Constituição, as eleições legislativas antecipadas têm de
ser realizadas nos 60 dias
seguintes à dissolução do
Parlamento – que só poderá ser decretada, portanto,
a partir de 1º de dezembro.
O chefe de Estado defendeu que “em momentos

BEMOBI MOBILE TECH S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05 - NIRE 33.3.003352-85
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2021
1. Data, Horário e Local: No dia 21 de outubro de 2021, às 16:00 horas,
reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Bemobi Mobile Tech S.A. (“Companhia”), via vídeo conferência conforme facultado
pelo Estatuto Social da Companhia, sendo a reunião considerada como na
sede da Companhia, localizada na Rua Visconde de Ouro Preto, nº 5, sala
1.001, Botafogo, CEP 22.250-180, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação,
considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Fiamma Zarife, Carlos Augusto Leone
Piani, Pedro Santos Ripper, Lars Boilesen e Francisco Tosta Valim Filho. 3.
Mesa: Presidente: Lars Boilesen. Secretário: Atademes Branco Pereira. 4.
Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade, tomaram as seguintes
deliberações: 4.1 Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. 4.2.1 Fica alterado o programa de recompra de ações de emissão da
Companhia aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em
27 de setembro de 2021 (“Programa de Recompra”), para refletir o seguinte: 4.2.1 O número de ações objeto do Programa de Recompra passa de
3.000.000 para 5.000.000 de ações. 4.4.2. O prazo do programa máximo
do Programa de Recompra é de até 18 meses contados desta data; 4.2.3 O
Programa de Recompra poderá compreender a negociação com derivativos
referenciados em ações de emissão da Companhia, com liquidação física
ou financeira, observado o disposto na Instrução CVM 567/15. 4.3 Fica a
diretoria da Companhia autorizada a tomar as medidas necessárias para
a implementação do disposto acima, inclusive a publicação do Comunicado sobre Negociação de Ações de Própria Emissão, preparado na forma
do Anexo 30-XXXVI da Instrução CVM nº 480/09, que é ora aprovado por
esse Conselho e fica arquivado como Anexo 1 desta ata. 5. Autorização:
Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e documentos necessários ao cumprimento das deliberações anteriores. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário
dos fatos ocorridos, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os
membros do Conselho de Administração. Assinaturas: Mesa: Lars Boilesen (presidente); Atademes Branco Pereira (secretário). Conselheiros Presentes: Francisco Tosta Valim Filho; Fiamma Zarife; Carlos Augusto Leone
Piani; Pedro Santos Ripper; Lars Boilesen. Confere com o original lavrado
em livro próprio. Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2021. Atademes Branco
Pereira - Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Certifico o arquivamento em 04/11/2021 sob o nº 00004599709. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário Geral.

como este existe sempre
uma solução em democracia, sem dramatizações
nem temores, faz parte da
vida própria da democracia: devolver a palavra ao
povo”.
Sobre a escolha da data
das eleições, Marcelo Rebelo de Sousa argumentou que campanha eleitoral, bem como os debates
audiovisuais que a devem
anteceder” no Natal ou no

Ano Novo são indesejáveis e podem ser meio caminho para um aumento
da abstenção. “O sensato
é apontar para debates e
campanha, a começar em
2022, mas não em cima do
Ano Novo, e ainda assim
termos eleições em janeiro
– como eu disse desde o
primeiro momento -, compatibilizando rapidez com
a devida atenção a um período sensível na vida das

URCA COMERCIALIZADORA DE GÁS NATURAL S.A.
CNPJ/MF nº 32.704.431/0001-25 - NIRE 33.3.0033719-9
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 26 de Outubro de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 26 de outubro de 2021, às 11:00 horas, na
sede social da Companhia, localizada na Avenida das Américas, nº 700,
Bloco 5, Salas 201 a 206, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ), CEP 22640100. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia tendo
em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia: Leo Eduardo da Costa Hime, Sandro Taveira
Fulchi, Marcel Fassheber Jorand e Mauricio da Silva Carvalho. 3. Mesa:
Presidente: Marcel Fassheber Jorand; Secretária: Renata Pereira Lobo e
Silva. 4. Ordem do Dia: (i) aprovar a celebração pela Companhia da Cédula
de Crédito Bancário nº 36355 com o Banco Guanabara S.A. (CNPJ nº
31.880.826/0001-16), no valor de R$ 1.510.898,80 (“CCB 36355”);
(ii) aprovar, em garantia da disponibilização de crédito objeto da CCB 36355
(“Garantias CCB 36355”): (a) a cessão dos direitos creditórios da Companhia
decorrentes do Contrato de Compra e Venda de Gás Natural Comprimido
celebrado entre a Companhia e a Comercial Miguel I Ltda. em 01 de março
de 2021; e (b) a alienação fiduciária dos seguintes equipamentos: 02
Sistemas MAT GNC 144 X 160L composto por estruturas de contêineres
(02) 20’, adaptados com 144 cilindros de capacidade de 160 litros cada,
valvulados e interligados por manifold e tubulação de alta pressão com
nº de série SGNCS0060 e SGNCS0061 e semi-reboque marca SR, modelo
Facchini SRF PC, ano fabricação/modelo 2021/2021, com chassi
94BJ1243MMV083103 e 94BJ1243MMV083104, placas RKT4E98 e
RKT4E99, respectivamente, valor unitário de R$ 735.250,00.
5. Deliberações: Pelo voto favorável da unanimidade dos membros do
Conselho de Administração da Companhia: (i) aprovam a celebração pela
Companhia da CCB 36355 e das respectivas Garantias CCB 36355.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se
refere esta reunião, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os
presentes. Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2021. Mesa: Marcel Fassheber
Jorand - Presidente; Renata Pereira Lobo e Silva - Secretária. Conselheiros:
Leo Eduardo da Costa Hime; Sandro Taveira Fulchi; Marcel Fassheber
Jorand; Mauricio da Silva Carvalho. Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro - Certifico o Arquivamento em 03/11/2021 sob o nº 00004594077.
Protocolo 00-2021/396619-0 em 28/10/2021. Bernardo Feijó Sampaio
Berwanger - Secretário Geral.

pessoas”, acrescentou.
O presidente afirmou
que, nos termos da Constituição, ouviu os partidos
com representação parlamentar, o Conselho de
Estado, que deu parecer
favorável, por maioria, à
dissolução do Parlamento,
e analisou a situação econômica, social e financeira
antes de fazer a comunicação ao país. Ao final da
mensagem, disse aos por-

tugueses que confia em
seu espírito democrático
e bom senso para escolher
aqueles que irão votar rapidamente o Orçamento. O
Orçamento do Estado para 2022 foi derrubado na
votação em 27 de outubro.
O projeto teve votos a favor apenas da bancada do
PS e abstenções do PAN e
das deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira
e Cristina Rodrigues.

Despesas assistenciais na
saúde suplementar crescem
53% de 2015 a 2020

O

total de despesas
assistenciais
na
saúde suplementar
avançou de R$ 117,2 bilhões
para R$ 164,8 bilhões (valores nominais) entre 2015
e 2020, de acordo com dados da “Análise Especial do
Mapa Assistencial da Saúde
Suplementar no Brasil entre
2015 e 2020”, do Instituto de
Estudos de Saúde Suplementar (Iess). Os gastos foram
puxados pelo crescimento no
volume de terapias (hemodiálise, quimioterapia, radioterapia etc.) e atendimentos
ambulatoriais, com aumento
de 112,4% e 78,6%, respectivamente.
A apuração do Iess mostra também que, no intervalo analisado, houve avanço
nas despesas com interna-

ções (54,6%), demais custos
médico-hospitalares (44,1%),
e exames complementares
(43%). Dentro desse recorte, as principais variações na
saúde suplementar no período foram: aumento de 57,8%
nas despesas com exame de
hemoglobina glicada; e, avanço de 84,6% nos custos com
vasectomias.
Os dados no comparativo entre 2019 e 2020 já
mostram alguns dos efeitos da pandemia no setor.
Nesse intervalo, as despesas
assistenciais foram 8,1%
menores. Na mesma comparação, as reduções mais
expressivas foram no número de consultas médicas
não identificadas (-82,5%),
seguidas de consultas ao
pronto socorro (-25,2%).
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Mudanças climáticas
afetam drasticamente
safra 2021 na França

A

pós este longo e sofrido período de confinamento
mundial, voltei a viajar pelas regiões vitivinícolas da
França e identifiquei certo clima de tranquilidade no entretenimento enogastronômico em relação à Covid-19.
Suponho que isso se deva, em parte, às medidas preventivas já incorporadas em seu cotidiano, como a exigência
incondicional da apresentação do certificado de dupla
vacinação para acesso a bares, restaurantes e outros.
Junto às vinícolas, outra preocupação roubou a cena,
ou seja, o desafio de contornar uma das piores safras
dos últimos tempos. A produção vitivinícola, sendo
uma atividade de base agroalimentar, depende muito do
clima e, em se tratando de uvas viníferas, elas dependem
de uma combinação de fatores ao longo das estações.
Passei pela região de produção do Champanhe, pela
Borgonha, pelo Jura e pelo Languedoc e me impressionei com a generalização nacional do problema da
safra de 2021. Algumas regiões são classicamente mais
sensíveis, outras nem tanto, mas 2021 foi democraticamente impiedoso.
De modo geral, alguns períodos do ano são mais
delicados para a produção vitivinícola, como o início da
primavera, quando se dá a brotação da planta que, em
regiões mais frias, sujeitas a geadas, podem ser inibidas, especialmente em cepas de brotação precoce. Em
seguida, a floração às vezes é impactada por chuvas em
excesso, que podem impedir a fecundação das flores e
o crescimento dos frutos. Ainda assim, o verão pode
compensar, trazendo uma estação seca, que permita a
boa maturação das uvas e colabore com a qualidade.
Em 2021, nada ajudou muito e pouco se sabe ainda sobre a qualidade do que restou da produção. Uma
combinação de fatores, que começou com a antecipação
da brotação – advinda de inesperados dias mais quentes
no final do inverno – e sua posterior interrupção por
geadas altamente destrutivas. A perda quantitativa já
estava declarada e, como se não bastasse, o período da
maturação das uvas foi completamente comprometido
com muitas chuvas, que trouxeram doenças fúngicas
(míldio, botrytis). A colheita chegou a 25% do usual em
algumas áreas.
Na Europa, a safra foi ruim também em outros
países, mas parece ter trazido mais perdas para a França
e isso já impactou a estatística. A França por muito
tempo foi líder da produção mundial de vinhos, embora seguida de perto pela Itália que, nos últimos anos,
a ultrapassou. Em 2021, os números franceses já prenunciam que o país cairá para o terceiro lugar, após a
Espanha.
Numa semana em que o tema central são os comprometimentos ambientais do planeta, é importante
dizer que essa preocupação já ronda o meio científico
da enologia europeia há mais de uma década, tendo eu
já participado de um congresso sobre o tema em Bordeaux, em 2012. Adaptações pontuais já estão sendo
tomadas, como a experimentação de novas cepas. A
própria escalada das produções orgânicas resulta de um
olhar diferenciado para a viticultura, já que sua agricultura convencional compromete a longevidade dos
solos. Nessas visitas, pude perceber que a pauta sobre
a redução da emissão de carbono já está presente no
discurso de alguns produtores.
Enquanto a França amarga os efeitos nefastos do
clima para a viticultura, não podemos dizer o mesmo
para o Brasil que, pelo contrário, celebra mais um ano
favorável à produção de vinhos. O clima sempre foi um
desafio para a boa maturação e estado sanitário das uvas
viníferas em nosso país; no entanto, as safras de 2020
e 2021 surpreenderam positivamente, mas isso é tema
para outro artigo.
Participe dos cursos e aulas com degustação ministrados por
Míriam Aguiar. Instagram: @miriamaguiar.vinhos. Blog: miriamaguiar.com.br/blog
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Países árabes importam calçados
do Brasil a preços menores

O

s países árabes
importaram 2,1
milhões de pares
de calçados brasileiros entre
janeiro e setembro de 2021,
registrando uma receita de
US$ 15 milhões. Crescimento de 8,6% em volume
e queda de 8% em receita
na relação com igual período do ano passado, segundo a Associação Brasileira
de Calçados (Abicalçados).
A disparidade se dá pela
variação do preço médio do
calçado brasileiro importado pelos países árabes, que
caiu 15%, passando de US$
8,30 para US$ 7,10 por par.
Na pauta, se destacam os
chinelos, que respondem
por 33% do total embarcado. Atualmente, os Emirados Árabes Unidos respondem por cerca de 2,5%
das exportações brasileiras
de calçados (em pares) da
região.
No total das exportações
brasileiras de calçados, entre
janeiro e setembro, foram
embarcados 86,2 milhões
de pares, que geraram US$
618,5 milhões, incrementos
de 33,7% em volume e de
26,3% em receita no comparativo com igual período
do ano passado.

O otimismo na área é explicado pela retomada das
importações de calçados de
alguns dos principais mercados internacionais para
o calçado verde-amarelo,
com destaque para os EUA
e França. Segundo Haroldo
Ferreira,
presidente-executivo da Abicalçados, os
Emirados Árabes Unidos
são mercado relevante para
o calçado brasileiro. Tanto
que foram eleitos prioridades do programa Brazilian
Footwear, que visa incrementar e qualificar os embarques de calçados brasileiros para países potenciais.
Eles são considerados uma
grande porta de entrada para o produto brasileiro na
região do Golfo, permitindo que o programa trabalhe
os países do bloco de forma
integrada. Ao longo do próximo convênio, que se inicia
em 2022, o Brazilian Footwear desenvolverá ações
que impactarão diretamente
ou indiretamente a região.
Priscila Link, coordenadora de Inteligência no
Mercado da Abicalçados,
explica que a queda na receita de exportação se trata
de um ajuste realizado em
função da variação cambial.

“Como tivemos uma valorização do dólar ante o real, e
os custos das empresas são
em reais, conseguimos reduzir o preço no mercado
internacional sem a perda da
rentabilidade”, acrescenta.
Enquanto no Brasil, o preço
caiu. A média mundial dos
preços dos calçados exportados, medidos em dólares,
elevaram-se em torno de
3%, puxados, principalmente, por alguns países europeus e asiáticos. O euro e o
iuane valorizaram-se ante o
dólar em 2020. Além disso,
a reorganização das cadeias
de suprimentos, bem como
o aumento do valor dos fretes internacionais impactam
nos custos produtivos de
grande parte dos países.
No entanto, os países que
sofreram forte desvalorização das moedas domésticas
ante o dólar, como o Brasil, Argentina, Índia, conseguiram reduzir o preço
médio em dólar, mantendo
sua rentabilidade em moeda local. No caso do Brasil,
esse movimento permitiu
um ganho competitivo e de
participação em diversos
mercados. De acordo com
Priscila, a dinâmica dos preços praticados irá depender

da trajetória dos preços dos
insumos e demais custos
produtivos e logísticos, bem
como da evolução cambial
internacional e da alteração,
ou não, da pauta exportadora dos países.
Para o novo ano que se
avizinha, assim como em
2021, as exportações devem
ser o motor do crescimento
do setor calçadista. Segundo projeções Abicalçados,
em 2022 as vendas para o
mercado externo, em volume, devem crescer 5,1%,
ficando 7% acima do resultado de 2019. Em números
fechados, o setor deve exportar 124 milhões de pares,
seis milhões a mais do que
a projeção de 2021. Com o
resultado, o coeficiente de
exportação – percentual da
produção nacional exportado – deve passar de 12%
para 14%.Na análise de
Priscila, existe uma retomada do mercado internacional, experimentada a partir
do avanço da vacinação e a
liberação do comércio internacional. Ainda em 2021,
deve-se ultrapassar os níveis
pré-pandemia, encerrando
com exportações 25% superiores (em volume) em
relação ao ano passado.

Black Friday deve registrar maior
procura por eletrodomésticos

D

e acordo com levantamento realizado com 1,45 mil
brasileiros, 29% afirmaram
não terem comprado na
Black Friday de 2020. Para a
edição deste ano (que acontece no próximo dia 26),
apenas 8% não pretendem
gastar, e 34% têm interesse
em comprar algum produto
durante a campanha. A menos de um mês da promoção, ainda há 45% que estão
indecisos.
O estudo da Hibou,
em parceria com a Score
Group, também apontou
que 81% pretendem gastar
com itens para si mesmos,
35% querem destinar o investimento para objetos da
casa e 23% com os filhos.
Companheiros, pai e mãe,
animais de estimação ou
sobrinhos, também foram
citados entre os beneficiados. No Brasil desde 2010,
a campanha desembarcou
por aqui de forma online
e, atualmente, a internet
permanece como o grande
player de compras para a data.
Esse comportamento de
consumo também foi muito
observado nas últimas datas
de varejo desde o início da
pandemia e na Black Friday
2021 não será diferente.
Entre os brasileiros observados, 75% querem fazer as
compras pela internet com
entrega em casa e 9% vão
comprar no formato pick-up, em que encomenda pela
internet e retira na loja físi-

ca. Com maior flexibilização da pandemia, 22% pretendem ir até uma loja física
para adquirir seus produtos,
enquanto 17% ainda não
decidiram.
Os brasileiros citaram celulares, smart TV, air fryer,
geladeira e tênis entre os
melhores produtos adquiridos em alguma edição da
Black Friday. Em 2020, o top
five de consumo foram os
eletrodomésticos (22%); as
roupas e acessórios (15%);
os calçados (12%); itens
de utilidades domésticas
(12%) e eletrônicos (10%).
Vale destacar que, entre outros itens, 3% optaram por
comprar produtos/serviços
para pets, cursos de idiomas, fraldas, joias, material
escolar. Para 2021, os cinco
segmentos em destaque são
eletrodomésticos
(41%);
eletrônicos (25%); roupas e
acessórios (19%); utilidades
domésticas (15%); calçados
(14%).
Para 70% dos consumidores a Black Friday oferece
benefícios e eles observam
que os descontos agressivos
são o grande chamariz; 40%
veem oportunidade para fazer comparações entre muitos produtos em promoção;
33% querem a chance de
compras com frete grátis;
15% pensam em acessar
marcas caras; 7% analisam
as possibilidades de cashback. Em contrapartida, é
importante observar que
para 1% dos consumidores
a Black Friday é uma enga-

nação e que, embora sejam
anunciadas promoções, as
ofertas são ilusórias. Eles
acreditam que nos dias que
antecedem a ação, os preços são aumentados, dando
a falsa impressão de vantagem.
Para os que estão de olho
na oportunidade, as compras serão seletivas, apresentam objetivos e despertam desejos diferentes. O
trabalho mostra ainda que
58% dos brasileiros querem
adquirir um produto que
ainda não possuem; 30%
pretende substituir um item
que já tem por outro melhor; 30% vão comprar algo mais caro, que não tem
condições de comprar fora
da Black Friday; 17% pretendem antecipar compras de
Natal, aproveitando as promoções; 6% dos brasileiros
economizaram durante a
pandemia e estão se preparando para uma grande
compra; para 3%, a conclusão é de que a Black Friday
fica melhor a cada ano. Os
gastos para a Black Friday
2021 serão a partir de R$
50. Ao mesmo tempo, 50%
pretendem gastar a partir
de R$ 500; 20% vão destinar
de R$ 250 a R$ 500 para suas
compras; 15% querem gastar
entre R$ 150 a R$ 250 e 6%
pretendem ter um gasto menor, de R$ 50 a R$ 150.
Com um cenário desfavorável economicamente,
muitos também destacaram
a alta nos valores dos produtos e 12% deles não estão

otimistas. Eles acreditam
que a campanha será pior
do que no ano passado devido à falta de credibilidade
das ofertas (43%), situação
financeira (26%), aumento
da inflação, valor de produtos/serviços mais altos
(22%) e também há quem
prefira economizar (9%).
Daqueles que optaram por
não gastar no período, 18%
concordam que tudo está
muito caro e na Black Friday não será diferente; 7%
não vão comprar porque a
primeira parcela do 13º será recebida apenas após a
campanha; 6% ainda não
encontraram uma promoção atraente.
O estudo entrevistou de
forma digital, entre 24 e 27
de setembro de 2021, garantindo 95% de significância e
2,57% de margem de erro
nos dados revelados. Entre
os entrevistados, 46% é formado por homens e 54%
por mulheres, 36% têm idade entre 36 e 45 anos; 28%
de 46 a 55 anos; 21% de 26 a
35 anos; 12% de 56 anos ou
mais; 3% declararam ter até
25 anos. Já de acordo com
levantamento da plataforma Intelipost entre a Black
Friday e a Cyber Monday, que
acontece na primeira segunda depois, a categoria de lojas de departamento chegou
a registrar um aumento de
494,7%, seguido de livros &
revistas com 195% e esporte & lazer com 131% em
relação ao mesmo período
de 2019.
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Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica é reaberto com obras inéditas do artista
O espaço de arte estava fechado desde o início da pandemia

A

Prefeitura do Rio
reabriu, nesta sexta-feira, o Centro
Municipal de Arte Hélio
Oiticica, na região central
do Rio. No Dia Nacional
da Cultura, o prefeito Eduardo Paes e o secretário de
Cultura, Marcus Faustini,
estiveram presentes e inauguraram duas obras inéditas
criadas pelo artista (19371980), mas nunca executadas até então. O espaço de
arte estava fechado desde o
início da pandemia e voltará
a receber público de segunda a sábado, das 10h às 18h.
“Que honra e alegria estar aqui. Todo fazedor de
cultura é herói neste país. O
compromisso dessa administração é apostar muito na
cultura, na arte. A reabertura do Centro Hélio Oiticica

tem um simbolismo, um
centro cultural importante,
de uma pessoa de renome”,
afirmou o prefeito do Rio,
manifestando o desejo de
instalar a maquete “Cães de
Caça” de forma definitiva,
no Parque do Flamengo.
O estilo de arte de Hélio Oiticica nas duas novas
obras faz os visitantes terem experiências sensoriais com as instalações. As
obras serão expostas abertas a intervenções artísticas
das mais diversas áreas, de
shows musicais a espetáculos de dança.
“O que seria da cidade
sem a arte? A arte nas cidades
faz as pessoas circularem, gera interesse em se deslocarem
por territórios diferentes. A
arte promove integração entre universos diferentes den-

tro de uma cidade. A obra
de Hélio Oiticica, além de
referência artística na história
do Brasil, é necessária para
os tempos de retomada da
cultura por ser um convite à
interação – disse o secretário
municipal de Cultura.
A reabertura do Centro
de Arte, fundado em 1996,
é um dos frutos da parceria
entre a Secretaria Municipal
de Cultura e César Oiticica
Filho – sobrinho de Hélio,
diretor artístico do espaço e
gestor do seu legado.
“Agradeço ao prefeito pela oportunidade de trazer de
volta a obra do Hélio para o
Centro do Rio. É muito bom
quando temos pessoas para
dialogar e que entendem a
importância da cultura, principalmente nesse momento
de revitalização e retomada

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
NORMA MARIA MACHADO, Leiloeira Pública Oficial, matrícula
nº 036 JUCERJA, estabelecida na Avenida Erasmo Braga nº 227
– Gr. 704, Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP. 20020-902, tel. (21)
2533-7978, faz saber que, devidamente autorizada pela fiduciária/
credora AISIL INCORPORADORA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 34.058.586/0001-67, venderá em primeiro público leilão
presencial, no dia 18/11/2021, com início às 14:00 horas, na Av.
Erasmo Braga, nº 227, Gr. 704 – Centro /RJ., o imóvel identificado
como Sala 324 do empreendimento “Passeio Empresarial”,
situado na Rua Campo Grande nº 1.014, Campo Grande, na
Freguesia de Campo Grande, com área privativa 21,72m², e
somada a comum, área total de 51,58m², que corresponde à
fração ideal de 52/10.000 do respectivo terreno, com as medidas,
características e confrontações constantes da matrícula nº 47890
do 12º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ,
conforme previsto na Lei nº 9.514, de 20/11/1997, com a nova
redação dada pela Lei nº 10.931/2004 e 13.465/2017, combinada
com as cláusulas do Contrato de Compra e Venda, lavrado em
10/10/2016, com garantia de alienação fiduciária registrado na
matrícula nº 47890 sob os nºs R-4 e R-6, venda essa que se faz
para pagamento àquela fiduciária/credora da dívida, vencida e
vincenda mais acessórios legais e contratuais, que não foram
pagos pelos fiduciantes/devedores FRANCISCO JOSÉ DE JESUS
BATISTA, CPF nº 012.443.647-11 e sua mulher ROSANA DO
NASCIMENTO DA COSTA BATISTA, CPF nº 055.674.197-83, nos
termos do supra referido contrato, tendo eles sido previamente
constituídos em mora, não a emendaram e, em consequência,
consolidada a plena propriedade em nome da fiduciária/credora,
consoante ato AV-8 da matrícula 47890 do 12º Ofício de Registro
de Imóveis. O imóvel será ofertado a quem mais der, desde que
igual ou superior ao valor de R$ 310.550,13 (trezentos e dez mil,
quinhentos e cinquenta reais e treze centavos), mais débito de
IPTU (Inscrição Imobiliária nº 3322005-4) do exercício de 2020 e
as cotas 01 a 10 do exercício de 2021, no valor total de R$
1.588,46, débito do FUNESBOM dos exercícios de 2017, 2019 e
2020, no valor de R$ 243,64 e, débito condominial no valor de R$
11.662,63, das cotas condominiais vencidas em 05/02/2020 a
05/05/2020, 05/07/2020 a 05/11/2021, e demais encargos em
atraso a serem informados no ato da praça, valor aquele fixado
nos termos do contrato acima referido e devidamente atualizado
na forma do inciso VI do art. 24 da Lei nº 9.514/1997, de acordo
com a variação do IGP-M/FGV. Ficam cientes os interessados de
que a arrematação far-se-á mediante o pagamento imediato pelo
arrematante do lanço vencedor, acrescido de 5% de comissão à
Leiloeira incidentes sobre o valor da arrematação, e sub-rogação
nos encargos em aberto. Caso o imóvel objeto do leilão esteja
ocupado, o arrematante será o responsável pelas providências
de desocupação do mesmo, na forma do art. 30 da Lei nº 9.514/
1997. Os devedores acima identificados, e seus procuradores,
Sr. IZLAN SANTOS DE SOUZA, CPF nº 140.901.727-30 e Sra.
ANDRESSA CRISTHINE DA FONSECA MALAQUIAS DE SOUZA,
CPF nº 138.182.467-69, ficam desde já cientificados do dia, hora
e local de realização do presente leilão, caso não sejam
pessoalmente localizados quando da tentativa de entrega de
notificação pessoal e eletrônico que lhe serão dirigidas para
ciência dos Atos. Na forma do artigo 27, parágrafo 2º-B da Lei nº
9.514/97, incluído pela Lei nº 13.465/2017, até a data da realização
do segundo leilão, é assegurado aos devedores fiduciantes o
direito de preferência para adquirir o imóvel por preço
correspondente ao valor da dívida, somado encargos e despesas
de que trata o parágrafo 2º daquele artigo, aos valores
correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao
laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da
propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e as
despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão,
incumbindo, também, aos devedores fiduciantes o pagamento
dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova
aquisição do imóvel, de que trata aquele parágrafo, inclusive
custas e emolumentos previstos. E caso não haja licitantes fica
desde já designado o dia 03/12/2021, no mesmo horário e local,
para realização do segundo público leilão. A Leiloeira acha-se
habilitada a fornecer aos interessados informações
pormenorizadas sobre o imóvel objeto do leilão, bem como
apresentar as certidões inerentes ao imóvel e à fiduciária/credora,
proceder os atos necessários à formalização da arrematação.
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2021. Norma Maria Machado,
Leiloeira Pública Oficial.

Obras inéditas
Uma delas é o PN10,
criado em 1971 para uma
bolsa artística na Fundação Guggenheim, e que
havia sido pensado para ser
instalado no Central Park.
O projeto em questão faz
parte da série “Subterranean Tropicalia Projects” e,
agora, 50 anos depois, será
instalada na Rua Imperatriz
Leopoldinense, a céu aberto. O PN10 é composto de
estrutura metálica, madeira,
vinil, lonas e telas de nylon.

SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO DO MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO - SINDILOJASRIO - CNPJ 33.649.542/0001-49
Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro SindilojasRio - Rua da Quitanda, nº 3 - 10º andar - Edital - Registro de
Chapa para a eleição da 32ª Diretoria do SindilojaRio. Na qualidade de
Presidente da Comissão Eleitoral da 32ª Diretoria do SindilojasRio comunica
que, encerrado o prazo de inscrição de chapas concorrentes à eleição da
32ª Diretoria do SindilojasRio, no dia 05 de novembro de 2021, conforme
edital publicado no jornal Monitor Mercantil, desta Cidade, no dia 26 de
outubro de 2021, a mencionada Comissão registrou apenas uma chapa
denominada Gestão com Qualidade , assim constituída: DIRETORIA: Aldo
Carlos de Moura Gonçalves, Presidente; Roberto Curi, Vice-Presidente;
Julio Moysés Ezagui, Vice-Presidente de Relações Institucionais; Salomon
Mordokh Dassa, Vice-Presidente de Administração; Gilberto de Araújo Motta,
Vice-Presidente de Finanças; Joel Georges Elias Mansour, Vice-Presidente
de Patrimônio; Juedir Viana Teixeira, Vice-Presidente de Marketing; Pedro
Eugênio Moreira Conti, Vice-Presidente de Associativismo e Henrique André
Real Barboza, Vice-Presidente de Produtos e Serviços. SUPLENTES DA
DIRETORIA: Claudio Mauricio Zyngier, Eduardo Blumberg, José Rodrigues
de Sousa, Hamilton Garcia Ferreira Roberto Maurício Rocha e Elon Furtunato
Filho. CONSELHO FISCAL: Clene Sales Vasquez, Paulo Henrique Ferreira
Coelho e Maria Del Carmen Vazquez Vergara. SUPLENTES DO CONSELHO
FISCAL: Francisco Luiz Lima Vieira, Julio Martin Piña Rodrigues e Esmeralda
Vitoria da Costa Barros. REPRESENTANTES JUNTO À FECOMÉRCIO/RJ:
Aldo Carlos de Moura Gonçalves e Roberto Cury. SUPLENTES: Gilberto de
Araújo Motta e Juedir Viana Teixeira. Examinada a documentação de
cada um dos integrantes da referida chapa, de acordo com o que
estabelece o artº 3º das Normas Eleitorais, a Comissão constatou que
houve atendimento aos requisitos mencionados. Será aberto o prazo do
dia 09 a 11 de novembro de 2021, para as impugnações das candidaturas,
as quais poderão ser entregues na Secretaria do SindilojasRio, na Rua
da Quitanda, 3, 10º andar, das 10 às 16 horas. Cópias deste edital serão
afixados na sede sindical e na delegacia de serviços.
Rio de Janeiro, 8 de novembro de 2021.
Alexandre de Oliveira Venâncio de Lima,
Presidente da Comissão Eleitoral.

JUÍZO DE DIREITO DA 42ª VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO, com
prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação de Execução de
Título Extrajudicial proposta por CLAUDIO VENICIO DA SILVA
NOVAES e MARCIO DE SALES CATRAMBY em face de MARILETE
BENTO (Processo nº 0277722-70.2013.8.19.0001): A Dra. MILENA
ANGELICA DRUMOND MORAIS DIZ, Juíza de Direito, FAZ SABER
aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, especialmente a MARILETE BENTO e PAULO
MAURÍCIO PEDROSO ANTUNES, de que no dia 06/12/2021, às
12:00 horas, através do portal de leilões on-line
(www.rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro Público JONAS
RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da
avaliação de R$ 1.841.223,58; ou no dia 09/12/2021, no mesmo
horário e local, a quem mais der independente da avaliação, o
imóvel situado na Rua Salvínia, nº 44, Anil/RJ. Cf. o 9º RGI, o
imóvel encontra-se matriculado sob o nº 199.706 e registrado
em nome de Paulo Mauricio Pedroso Antunes, constando na Av7, união estável entre Paulo Maurício Pedroso Antunes e Marilete
Bento, ficando reconhecida a meação do imóvel e, no R-8 penhora
oriunda do presente feito. Débitos de IPTU: R$ 625,90, mais
acréscimos legais (2021 (cota 10) Inscrição: 1595559-4). Débitos
de Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de
Incêndios: não deve (Nº CBMERJ: 3628130-1). Débitos de
Condomínio: não existem débitos. A alienação será livre de ônus
desde que, após a satisfação do crédito executado, o produto
restante seja suficiente para quitar todas as dívidas, inclusive de
condomínio e impostos incidentes sobre o bem. Ficam os
interessados intimados do leilão pelo presente edital, suprindo
a exigência contida no art. 889 do CPC. Caso ocorra a remição
ou qualquer ato por conta do devedor ou credor caberá o
pagamento de comissão no equivalente de 0,5% a 2,5% do valor
da avaliação por quem der causa. Arrematação, adjudicação ou
remição: à vista, mais 5% de comissão ao leiloeiro; e custas de
cartório de 1% até o máximo permitido. E, foi expedido este edital.
Outro, na íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e nos autos
acima. RJ, 26/10/2021. – Eu, Marcos Wilson Rodrigues da Silva,
Mat. 01-28061 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo.
Dra. Milena Angélica Drumond Morais Diz – Juíza de Direito.

FIQUE ATENTO,
E JUNTOS VAMOS
LUTAR CONTRA
O CORONAVÍRUS.

MINOTAURO, LUTADOR

da cidade”, ressaltou César,
à frente do instituto ‘Projeto
Hélio Oiticica’, responsável
por conservar e divulgar o
acervo, mantido na casa onde morou o artista no Jardim
Botânico.

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

Os retângulos do projeto
são lonas laranja para filtrar
a luz que vai refletir no espaço interno vazio dentro
da obra.
O segundo penetrável
inédito vai ser montado no
interior do equipamento, o
“CC2 On Object Private”,
da série “Cosmococa Program in Progress”.
O Centro Municipal de
Arte Hélio Oiticica tem três
andares (somente os dois
primeiros serão reabertos,
por enquanto), sendo seis
espaços de exposição, dois
mezaninos, duas salas multiuso, sala de leitura, auditório com cem lugares e um
café/restaurante. A partir de
2022, o auditório receberá
cursos, encontros e debates
sobre artes no Rio. Além de
exposições temporárias de

artistas e obras que dialogam
com a obra de Oiticica, via
curadorias temporárias.
O edifício foi construído em 1872 para sediar o
Conservatório Nacional de
Música, ampliado em 1890,
sob a orientação do arquiteto italiano Sante Bucciarelli.
De acordo com César Oiticica Filho, há ao menos dez
penetráveis de grande porte
com a assinatura de Hélio
espalhados pelo mundo.
Mineápolis, Pittsburg, Barcelona, Madri, Londres,
Abu Dhabi, Inhotim, Los
Angeles e Itaipava são algumas das cidades com
obras do autor. Todos com
amplas referências ao movimento que culminou na Semana de Arte Moderna no
Brasil em 1922, em vias de
completar 100 anos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS
VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
DO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA – RJ (SINPROITA)
CNPJ: 23.178.519/0001-60
O Presidente do Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas
Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Município de
Itaperuna – RJ (SINPROITA), no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, CONVOCA os senhores associados em pleno gozo dos seus
direitos sindicais para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada
na Rua Coronel Pimenta, 40, Sala 104, Centro, Itaperuna no
dia 16 de Novembro de 2021, às 09:30 horas, em primeira chamada,
com a participação da maioria (metade mais um) dos associados com
direito a voto e às 10:00 horas em segunda e última chamada, com qualquer
número de participantes para a seguinte Ordem do Dia: 1) Apresentação,
discussão e aprovação da pauta de reivindicações a serem apresentadas
ao SINFAR – Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos do Estado
do Rio de Janeiro, para negociação da Convenção Coletiva de Trabalho,
com vigência em 01/03/2022 à 28/02/2023; 2) Outorga de Poderes à
Diretoria do SINPROITA para encaminhamento das reivindicações e
representação dos trabalhadores nas negociações com o setor Patronal
do Estado do Rio de Janeiro afim de celebrar ou não a Convenção
Coletiva de Trabalho ou Acordo Coletivo de trabalho e, no caso de
malogro nos entendimentos, para suscitar Dissídio Coletivo perante o
Tribunal Regional do Trabalho competente. 3) Assuntos gerais de acordo
com a ordem do dia. Itaperuna-RJ, 20 de Novembro de 202 0.
Ass. Dalzy Schuab Moulins
Presidente do SINPROITA.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE: 33.3.0016653-0
Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em
29/10/21: Data, Horário e Local: Aos 29/10/21, às 12:00h, na sede social
da Companhia localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701, Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari
– Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Convocação e Presença: Presentes os acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação nos termos do §4º do art. 124 da Lei n° 6.404/76. Ordem do Dia:
Deliberar sobre a proposta de distribuição de juros sobre capital próprio.
Deliberações Aprovadas: Os acionistas aprovam por unanimidade de votos, conforme recomendação do Conselho de Administração, a distribuição
de juros sobre capital próprio no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais), a ser registrado nas demonstrações financeiras da Companhia
em outubro de 2021 e a ser pago em ou antes de 30/11/21. Encerramento:
Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo
a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia Geral pelo
tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mariano
Carlos Ferrari – Presidente e Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Repsol Upstream B.V., Repsol Exploración, S.A. e TipTop Luxembourg S.A.R.L. Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída da ata
lavrada no livro próprio da Companhia. RJ, 29/10/21. Secretária da Mesa:
Carolina Assano Massocato Escobar. Jucerja nº 4595417 em 03/11/21.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE JOIAS DO MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO - CNPJ 09.410.353/0001-34
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES SINDICAIS
Em conformidade com o disposto no Estatuto, ficam convocados todos os
associados no exercício dos seus direitos sindicais e quites com a tesouraria
para eleições dos membros efetivos e suplentes da Diretoria, do Conselho
Fiscal e dos representantes no Conselho de Representantes da Federação
do Comércio do Estado do Rio de Janeiro, para mandato de 12 de março de
2022 a 11 de março de 2026, a realizar-se no dia 10 de janeiro de 2022, em
primeira convocação, entre 9h e 13h, com a presença de 50% dos
associados aptos a votar e, em segunda convocação, entre 13h30min e
17h30min, com qualquer número de associados aptos a votar, na Av. Graça
Aranha, 19 / 404 – Centro - Rio de Janeiro/RJ. No caso de empate, nova
eleição se realizará em 17 de janeiro de 2022, limitado às chapas
concorrentes, no mesmo local e horários acima estabelecidos. Será de
quinze dias o prazo para registro de chapas, contados da publicação deste
edital. O requerimento do registro de chapa deverá ser entregue na secretaria
do Sindicato, a qual funcionará, de segunda a sexta-feira, no horário de 10h
às 16h, em 2 (duas) vias, acompanhado dos documentos comprobatórios
do atendimento às exigências legais, bem como daquelas previstas no
artigo 35 do Estatuto, dirigido ao Presidente da Entidade e assinado por
integrante da chapa. A impugnação de chapa ou de candidato poderá
ser feita até o quinto dia seguinte ao da publicação do Edital de Divulgação
de Chapas Registradas. Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2021.
A.) RAFAEL SAUER LEE EISENBERG - Presidente.

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

Sábado, domingo e segunda-feira, 6, 7 e 8 de novembro de 2021 l Monitor Mercantil
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Número de investidores em
BDRs disparou no 1º semestre

Consulta pública
sobre controle de
qualidade do biodiesel

Foram quase R$ 5 bilhões investidos

A

B3 participará na
próxima terça-feira
(9) como apoiadora da BDR Investor Day,
evento da gestora IP Capital Partners. O evento, que
começará às 9h, será online
e é 100% gratuito. inscrição pode ser feita pelo link:
https://ip-capitalpartners.
com/bdr-day/. No âmbito do programa de incentivo, idealizado pela bolsa do
Brasil, a gestora promoverá
um dia inteiro de palestras
e conteúdos voltados para
os investidores interessados
em BDRs.
Os BDRs são produtos
brasileiros que replicam
ativos financeiros listados
em bolsas internacionais.
No primeiro semestre de
2021, o número de investidores nesses papéis cresceu 3.000% no comparativo com o mesmo período

de 2020, totalizando quase
R$ 5 bilhões investidos.
“Esse aumento se deve às mudanças de regras
do produto, que aconteceram no fim do ano de 2020,
possibilitando acesso desses
ativos por investidores Pessoa Física. Anteriormente,
os BDRs só podiam ser
adquiridos por investidores
qualificados”, informou em
nota a B3.
A B3 é a instituição financeira responsável por
assegurar a compra e a venda desses ativos, processo
em conjunto com os bancos depositários, os quais
emitem os BDRs no Brasil.
Para operar BDRs, basta
estar cadastrado em uma
instituição financeira brasileira (banco ou corretora), e
a dinâmica de negociação é
similar ao que já é praticado para os outros produtos,

REQUERIMENTO DE LICENÇA
TRAÇOS CULTURA E ARTE LTDA., CNPJ nº 17.322.861/0001-99, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, através do processo nº
23/300/078/2021, Licença Ambiental Municipal para a atividade de visual
merchandising, carpintaria e marcenaria, fabricação de artigos regionais,
souvenires, objetos de arte, artigos de artesanato e comércio varejista de
objetos de arte, artigos regionais, artigos de artesanato, localizada na Rua
Pedro Alves, nº 122, Santo Cristo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.220-281.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS
VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
DO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA – RJ (SINPROITA)
CNPJ: 23.178.519/0001-60
O Presidente do Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas
Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Município de
Itaperuna – RJ (SINPROITA), no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, CONVOCA os senhores associados em pleno gozo dos seus
direitos sindicais para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada na
Rua Coronel Pimenta, 40, Sala 104, Centro, Itaperuna no
dia 16 de Novembro de 2021, às 14:00 horas, em primeira chamada,
com a participação da maioria (metade mais um) dos associados com direito
a voto e às 14:30 horas em segunda e última chamada, com qualquer
número de participantes para a seguinte Ordem do Dia: 1) Apresentação
de proposta da previsão orçamentária referente ao exercício de 2022, para
deliberação da assembléia, com parecer do Conselho Fiscal;; 2) Assuntos
gerais de acordo com a ordem do dia. Itaperuna-RJ, de 20 de Novembro 2020.
Ass. Dalzy Schuab Moulins
Presidente do SINPROITA.

SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DE JOIAS E RELÓGIOS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - CNPJ 34.155.762/0001-89
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES SINDICAIS
Em conformidade com o disposto no Estatuto, ficam convocados todos os
associados no exercício dos seus direitos sindicais e quites com a tesouraria
para eleições dos membros efetivos e suplentes da Diretoria, do Conselho
Fiscal e dos representantes no Conselho de Representantes da Federação
do Comércio do Estado do Rio de Janeiro, para mandato de 16 de março de
2022 a 15 de março de 2026, a realizar-se no dia 10 de janeiro de 2022, em
primeira convocação, entre 9h e 13h, com a presença de 50% dos
associados aptos a votar e, em segunda convocação, com qualquer número
de associados, entre 13h30min e 17h30min, na Av. Graça Aranha, 19 – sala
404 - Centro - Rio de Janeiro/RJ. No caso de empate, nova eleição se
realizará em 17 de janeiro de 2022, limitado às chapas concorrentes, no
mesmo local e horários acima estabelecidos. Será de quinze dias o prazo
para registro de chapas, contados da publicação deste edital. O
requerimento do registro de chapa deverá ser entregue na secretaria do
Sindicato, a qual funcionará, de segunda a sexta-feira, no horário de 10h
às 16h, em 2 (duas) vias, acompanhado dos documentos comprobatórios
do atendimento às exigências legais, bem como daquelas previstas no
artigo 35 do Estatuto, dirigido ao Presidente da Entidade e assinado por
integrante da chapa. A impugnação de chapa ou de candidato poderá ser
feita até o quinto dia seguinte ao da publicação do Edital de Divulgação de
Chapas Registradas. Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2021.
A.) CARLA CHRISTINA FERNANDES PINHEIRO - Presidente.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e INTIMAÇÃO
à CÉLIA REGINA LOPES, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído
dos autos da Ação Sumária (Processo nº 025862674.2010.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
INOAN contra CÉLIA REGINA LOPES, na forma abaixo: O DR.
LEONARDO DE CASTRO GOMES, Juiz de Direito da Vara acima,
Faz Saber por este edital aos interessados, que nos dias
16.11.2021 e 22.11.2021, às 12:15 horas, no escritório da
Leiloeira Pública FABÍOLA PORTO PORTELLA, situado na Avenida
Nilo Peçanha, nº 12, Grupo 810, Castelo, Rio de Janeiro, RJ, e
simultaneamente através do site de leilões online:
www.portellaleiloes.com.br, será apregoado e vendido o
Apartamento 804, do edifício situado na Rua Costa Bastos, nº 08,
Santa Tereza, Rio de Janeiro, RJ.- Avaliação: R$ 217.863,30
(duzentos e dezessete mil, oitocentos e sessenta e três reais e
trinta centavos).- O edital na íntegra está afixado no Átrio do Fórum,
nos autos acima, no site www.portellaleiloes.com.br e no site do
Sindicato
dos
Leiloeiros
do
Rio
de
Janeiro
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

como, por exemplo, a negociação de ações locais.
Apesar dos ativos que
são lastreados em BDRs
estarem em diferentes moedas, as operações são realizadas sempre em reais.
Isso facilita a compreensão do investidor brasileiro e a praticidade de investir em ativos listado no
exterior estando no Brasil.
Além disso, não é necessário ter ou abrir uma conta
em corretora estrangeira
ou se preocupar com conversão cambial.
De acordo com a B3, os
BDRs também são aliados
dos investidores quando
o assunto é diversificação.
“Sem contar que os BDRs
possuem a presença dos
Formadores de Mercado
em tela, instituições financeiras credenciadas pela B3,
as quais garantem a liqui-

dez do produto, comprando de quem quer vender, e
vendendo para quem quer
comprar”, citou a bolsa de
valores.
Além dos tradicionais
BDRs de ações, existem
também os BDRs de ETF,
os quais refletem as cotas
de ETFs (Fundos de Índices) listadas e negociadas
no exterior. Ou seja, ao investir em um BDR de ETF,
o investidor está se expondo a uma cesta de empresas
que refletem o índice de referência.
Atualmente, a B3 possui
mais de 700 BDRs disponíveis para a pessoa física,
com exposição em mais de
17 países e cerca de 25 setores, tais como ações amplo, dividendos, large caps,
small caps, ESG, saúde, tecnologia, commodities, entre
outros.

ST01 PRAIA DO PONTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF n° 27.053.299/0001-07 - NIRE 33.3.0032288-4
Assembleia Geral Extraordinária - Segunda Convocação: O Diretor
Presidente da Companhia convoca os Senhores Acionistas para se reunir
em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 24 de novembro
de 2021 às 17h (dezessete horas), na sede da Companhia, situada na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas,
nº 8.445, sala 504, Barra da Tijuca, CEP 22793-081, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: (i) reforma do Estatuto Social para prever a criação
de um Conselho de Administração composto por três membros; (ii) eleição
dos membros do Conselho de Administração; (iii) reforma dos Artigos 12 a
16 do Estatuto Social para alterar a composição da Diretoria; (iv) fixação
da remuneração dos administradores; (v) apresentação de informações
sobre o empreendimento imobiliário desenvolvido pela Companhia; e (vi)
assuntos gerais. Comunicamos que se encontram à disposição dos
Acionistas, na sede da Companhia, os documentos a que se refere o art.
135, § 3º da Lei nº 6.404/76. Rio de Janeiro, 8 de novembro de 2021.
Eric Zaragoza Labes – Diretor Presidente.

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE VOLTA REDONDA
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação,
extraídos dos autos da Ação de INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS, movida por FABRÍCIO MIRANDA DE ALMEIDA
em face de SM GRÁFICA E EDITORA E OUTROS,
processo nº 0003330-55.2007.8.19-0066, na forma abaixo:
O Dr. ALEXANDRE CUSTÓDIO PONTUAL, Juiz da Vara acima,
FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os
interessados especialmente a SM GRÁFICA E EDITORA LTDA,
ANTONIO CARLOS DE PINHO SPINOLA E MARI LURDES
FERRARINI SPINOLA, que em 16/11/21, às 11:00hs., 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 18/11/21, no
mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891
§ único do NCPC, o imóvel registrado no Cartório de Registro de
Imóveis de Campos do Jordão – SP,RGI matrícula nº 7557, Lote
167, da Gleba A, do loteamento Recanto das Araucárias, avaliado
as fls. 209 em 13/10/2016, por R$ 550.000,00. 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 28/10/21. Eu, Priscilla Rodrigues da Silva, Chefe
de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. ALEXANDRE
CUSTÓDIO PONTUAL, Juiz de Direito.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.3.0010861-1
ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO
DE 2021. 1. Local Hora e Data: Realizada na sala de reuniões da sede da
empresa na Av. Afrânio de Melo Franco 290, sala 101-parte, Rio de Janeiro RJ, às 15 horas do dia 29 de outubro de 2021. 2. Convocação e Presença:
Presentes os diretores Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Celi Elisabete
Julia Monteiro de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães
e Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, representando a totalidade dos membros em exercício. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo
Sr. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho e secretariados pela Sra. Fernanda
Martins Celestino. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre o pagamento de dividendos, na forma do Artigo 26, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia.
5. Deliberações: Após exame e discussão da matéria, os membros presentes
da Diretoria, conforme previsto no Artigo 26, Parágrafo Único, do Estatuto
Social da Companhia, “ad referendum” da Assembleia Geral, deliberaram o
pagamento de dividendos no montante total de R$ 300.000.000,00 (trezentos
milhões de reais), à razão de R$ 24,487355178 por ação, aos acionistas
detentores de ações de emissão da Companhia em 04 de novembro de
2021, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. As
ações negociadas a partir de 05 de novembro de 2021 na B3 S.A. - Brasil,
Bolsa, Balcão serão consideradas “ex-direito” aos dividendos. O pagamento
será realizado a partir de 12 de novembro de 2021, observados os procedimentos do Aviso de Acionistas a ser oportunamente divulgado na imprensa.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os
diretores presentes. Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2021. Sergio Alberto
Monteiro de Carvalho - Presidente. Fernanda Martins Celestino - Secretária.
Arquivado na JUCERJA em 05/11/2021 sob o nº 00004604579.

A

Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) começou nesta sexta-feira a consulta e
audiência públicas relativo
à minuta de resolução que
estabelece as novas especificações nacionais de biodiesel e as medidas de controle
de qualidade.
O biodiesel foi introduzido de maneira compulsória
na matriz de combustíveis
brasileira em 2008. Desde
então, seu teor no óleo diesel rodoviário, comercializado em território nacional,
cresceu gradualmente de
2% (B2) até13% (B13), devendo chegar a 15% (B15)
em 2023.
Os documentos relativos à consulta pública, que
tem duração de 45 dias,
estão disponíveis na página Consulta e Audiência
Popular nº 23/2021 (https://www.gov.br/anp/
pt-br/assuntos/consultase-audiencias-publicas/
consulta-audiencia-publica/consulta-e-audienciapublica-no-23-2021).
A ANP informou que realizou estudos técnicos para
aprimorar as especificações
técnicas do biodiesel e óleo
diesel, que culminaram
com a proposição de novas regras de especificação

e controle de qualidade que
visam melhorar a satisfação
do consumidor com o produto.
Dentre as principais
mudanças propostas para
as especificações e controle de qualidade do biodiesel podem ser destacadas:
1) A redução no teor de
monoglicerídeos, sódio,
potássio, cálcio, magnésio
e fósforo, contaminantes
importantes do biodiesel.
2) A inserção de novo parâmetro relativo a contaminantes orgânicos: teste
de filtração por imersão a
frio 3) A reavaliação das tabelas de temperaturas para
Ponto de Entupimento de
Filtro a Frio (PEFF) resultando em linhas gerais, no
aumento das exigências,
quanto ao comportamento a frio do biodiesel 4)
Ampliação da estabilidade
oxidativa do produto de
12h para 13h na produção e a adoção de novo
ensaio: teor de ésteres de
ácido linolênico, a fim de
controlar ainda mais a estabilidade do produto 5)
Exigência de controle e
execução de boas práticas
de manuseio, transporte e
armazenamento, por parte
dos agentes econômicos,
com exigências de drenagem, filtração de produto
e limpeza de tanques.

JUÍZO DE DIREITO DA 7ª 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 IZABEL
NUNES MARTINS em face de ESPÓLIO DE FRANCISCA DE PAULA COSTA
DUARTE, processo nº 0004379-54.2011.8.19.0208, na forma abaixo:
O Dr. ANDRÉ FERNANDES ARRUDA, Juiz da Vara acima, FAZ SABER por
este Edital com prazo de 5 dias, a todos os interessados especialmente a
ESPÓLIO DE FRANCISCA DE PAULA COSTA DUARTE, que em 16/11/21, às
12:00 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 18/11/21, no mesmo
local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do NCPC,
o imóvel registrado no 1º RGI, matrícula nº 107353, Rua Dias da Cruz nº
185 apto 506 – Méier - RJ, avaliado as fls. 315 em 3/5/21, por R$ 290.000,00.
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 25/10/21. Eu, Eliane Ferreira
de Carvalho Callado, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass)
Dr. ANDRÉ FERNANDES ARRUDA, Juiz de Direito.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA E ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL - COOPERATIVA
DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEMCOOPTEC - CNPJ 29.120.838/0001-09 NIRE 334.0005610-8
A Presidente da COOPTEC – COOPERATIVA DE TRABALHO DE
PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM – COOPTEC, registrada
na JUCERJA sob o NIRE 334.0005610-8, e inscrita no CNPJ sob o nº. de
registro 29.120.838/0001-09, RENATA DA SILVA CARNEIRO, no uso das
atribuições que lhe confere e em consonância com o Artigo 23 e Artigo 25do Estatuto Social da COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM – COOPTEC, e nos termos da Lei Federal n°
5.764/1971 e da 12.690/2012, no exercício de suas atribuições legais e
estatutárias, convoca todos os 100 (cem) sócios cooperados em dia com
as suas obrigações, para participarem da realização de sua AGE –
Assembleia Geral Extraordinária, realizar-se-á na sede da Cooperativa
localizada na Rua Uruguaiana, Número 10, sala 1804, Centro, CEP 20050090, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, no dia 27/11/2021, instalando-se, em
primeira convocação, às 08:00 h com a presença mínima de 2/3 (dois
terços) dos sócios cooperados; em segunda convocação às 09:00 h com
a presença mínima de metade mais um do total de sócios cooperados, e em
terceira e última convocação às 10:00 h com a presença mínima de 20% do
total do quadro de associados, com o escopo de deliberar sobre as
seguintes pautas para Ordem do Dia: Item I- Prestação de Contas do Exercício
de 2019 e 2020 compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço
Patrimonial do exercício de 2019 e 2020; c) Demonstrativo das sobras
apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições
para cobertura das despesas da sociedade; d) Parecer do Conselho Fiscal;
Item II – Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes
da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da
sociedade, deduzindo-se, na primeira hipótese, as reservas legais do
Exercício de 2019 e 2021; Item III - Admissão, Eliminação e Exclusão de
Cooperados; Item IV – Eleição do Conselho de Administração; Item VI –
Eleição do Conselho Fiscal. Item VII - Faixas de remuneração de
cooperados; Item VIII - Faixas de remuneração de cooperados; Item IX Reforma do Estatuto conforme itens a seguir. a) Mudança do Endereço
da Sede Social; b) Ratificação das atividades Econômicas para retificação
do Alvará. c) Inclusão de novas atividades de profissionais da saúde.
Item X – Assuntos Gerais sem deliberação. Ao término da Assembleia
Geral Extraordinária, dará início à Assembleia Geral Especial seguindo,
no mesmo local e com o mesmo quórum, para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: Item I - Gestão da cooperativa, disciplina, direitos e deveres
dos sócios, planejamento e resultado econômico dos projetos e contratos
firmados e organização do trabalho. Nota: A Assembleia ocorrerá de
forma presencial e a Cooperativa adotará todas as medidas
recomendadas pelos órgãos de saúde devido ao momento vivido de
pandemia. Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2021.
RENATA DA SILVA CARNEIRO - PRESIDENTE
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Três perguntas: mercado imobiliário –
quadro atual e perspectivas

Semana Nacional de Educação
Financeira debate crédito consciente

onversamos sobre
o mercado imobiliário com Fabio
Garcez, CEO da empresa
Construtor de Vendas (CV),
responsável pelo software
de gestão de relacionamento (CRM) de mesmo nome.
Pelo CV, que possui mais de
340 clientes, já foram transacionados R$ 45,6 bilhões
em vendas.
Como está o momento
atual do mercado imobiliário brasileiro? Como
ele foi impactado pela
pandemia?
Atualmente, o mercado
imobiliário de todo o País
vive um ótimo momento.
No entanto, para entender
o panorama atual é interessante analisar o desdobramento das expectativas e
dos acontecimentos desde
o fim de 2019. Naquele momento, o mercado imobiliário registrava alta tanto nos
lançamentos quanto no volume de vendas. O bom nível de atividade e a expectativa de redução na taxa Selic
indicavam um 2020 bastante positivo para o setor da
construção. A chegada da
pandemia ao Brasil, em meados de março, acendeu um
sinal de alerta para o setor,
que, devido às inúmeras incertezas acerca do comportamento da economia, viu
as vendas recuarem quase
30% e os lançamentos quase 70% em relação ao trimestre anterior. Entretanto,
embora o trimestre seguinte, encerrado em junho de
2020, também não tenha
sido positivo, a conjuntura
que se montou foi favorável ao mercado imobiliário,
o que foi comprovado nos
trimestres seguintes.
Primeiro porque a natureza da atividade construtiva,
que não promove adensamento de pessoas nos canteiros de obra, se mostrou
segura para continuar a ser
executada mesmo com a
necessidade de isolamento
social. Não foi à toa que a
construção foi considerada
atividade essencial pelo Governo Federal e por isso não
passou por longos períodos
de paralisação desde o começo da pandemia.
Além disso, para estimular
a economia, o Banco Central
promoveu diversos cortes
na taxa Selic, levando a taxa
básica de juros para o menor
patamar de sua história, em
2%. Com isso, as taxas dos
financiamentos imobiliários
também caíram, estimulando a contratação de crédito
por parte da população. Uma
população que, por sinal,
passou a conviver de forma
muito intensa com a moradia
e por isso descobriu novas
demandas. Ou seja, mais um
estímulo ao setor.
Como resultado da redução das incertezas e dos estímulos, o mercado imobiliário
fechou o ano de 2020 com
resultados positivos e expectativas renovadas para 2021,
tanto que, mesmo com uma
inflação dos materiais que
chegou a mais de 30% em
12 meses, o setor registrou
ótimos resultados nos dois
primeiros trimestres do ano,
indicando que os lançamentos que eram esperados para
2020 foram apenas adiados, e
não cancelados, e começam a
ocorrer agora.
Isso se soma a um melhor
comportamento dos preços
e a indicação, por parte da

lanejamento, Poupança e Crédito
Consciente são alguns dos temas da pauta da
8ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF) que
começa nesta segunda-feira
(8), às 10h. A cerimônia de
abertura será transmitida ao
vivo pelo canal do Banco
Central no YouTube (https://www.youtube.com/
user/BancoCentralBR).
Em agosto, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC) divulgou
que número de brasileiros
endividados bateu recorde histórico no levantamento feito pela entidade
desde 2010. No mês de
julho, eram 71,4% do total dos consumidores que
carregavam alguma dívida, segundo a Pesquisa de
Endividamento e Inadimplência do Consumidor
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CEO da empresa Construtor de Vendas (CV)

Caixa Econômica Federal, de
que não pretende repassar a
elevação da taxa Selic para os
financiamentos imobiliários,
preservando a atratividade
do setor para o consumidor
final. Em resumo, a pandemia impactou o setor, levando a alterações nos padrões
de consumo. Dentre elas,
tanto a migração da visitação presencial dos estandes
de venda para o ambiente
virtual, como a digitalização
dos processos burocráticos,
o que somente foi possível
devido à rápida resposta dos
principais fornecedores de
tecnologia para o setor da
construção do país, que foram capazes de transportar
rapidamente para o ambiente
digital a experiência de venda
de imóveis.
Como está o processo de digitalização deste
mercado? Este processo
já chegou aos financiamentos imobiliários?
Em um estudo de 2016, a
McKinsey posicionou o setor da construção civil como
o segundo menos digitalizado em todo o planeta, o que
inclui a realidade brasileira.
No entanto, para se fazer
uma análise mais precisa do
cenário é preciso considerar
que a construção brasileira
é um setor gigantesco, responsável de 7 a 8% do PIB,
e composto por 1,4 milhão
de empresas. Logo, estamos
falando de realidades bastante diversas, desde players
altamente digitalizados até
aqueles absolutamente presos a processos artesanais e/
ou sem nenhum tipo de conhecimento em tecnologia
de gestão. Em face de tal cenário, conseguimos entender porque os ponteiros se
movem lentamente quando
consideramos o setor como
um todo, por mais consistente e rápido que seja um
movimento de digitalização.
Isso mesmo em um cenário como o atual, em que
a disponibilidade e o acesso
a tecnologias não são mais,
necessariamente, um problema. A oferta de tecnologias
especializadas na construção
cresceu muito no Brasil, com
soluções específicas para
cada etapa da cadeia construtiva, desde as etapas anteriores à construção, como
aquelas relativas à concepção
de projetos, até a gestão pósobra de empreendimentos
e condomínios, passando, é
claro, por todo o complexo
processo de vendas imobiliárias, desde a geração e gestão
dos leads até a concretização
da venda, incluindo as respectivas etapas burocráticas
como, por exemplo, assinatura de contratos. Todas essas
etapas já estão plenamente
cobertas por soluções digitais
desenvolvidas por empresas

brasileiras, e que por isso tem
profundo conhecimento sobre as peculiaridades do nosso mercado.
Considerando apenas um
recorte composto por empresas com processos de
gestão mais desenvolvidos e
atuantes em mercados mais
consolidados, como os mercados formais de médio e
alto padrão e as construtoras
que atuam no programa Casa
Verde e Amarela, a realidade
é bastante positiva no que diz
respeito à digitalização.
Além disso, como é usual ao se falar de tecnologia,
o ganho de escala e, consequentemente, de eficiência
operacional ajuda a derrubar
custos e tornar as tecnologias
cada vez mais acessíveis para
empresas de todos os portes
e características.
Quais são as perspectivas para este mercado?
Como ele está lidando
com as altas da inflação e
da Selic?
Depois de uma forte elevação nos preços de insumos
básicos, o momento de maior
pressão inflacionária para o
setor parece já ter passado.
Assim, os adiamentos de lançamentos, que foram feitos
devido à imprevisibilidade no
comportamento dos preços,
já são parte do passado. Da
mesma maneira, a elevação da
taxa Selic não chega a assustar o setor. Afinal, o mercado está projetando uma Selic
de 10,25% em 2022, o que é,
certamente, um patamar elevado em relação aos 2% que
tivemos há alguns meses, mas
bastante distante dos níveis
de juros com os quais convivemos a maior parte da nossa
história. Isso significa que o
setor deve continuar atrativo
para os compradores. Lembrando sempre que temos um
déficit imobiliário na casa de 8
milhões de unidades, o que indica uma demanda reprimida
de grandes proporções.
Mesmo que parte do reajuste de preços e do aumento
da taxa básica de juros sejam
repassados para os consumidores, o entendimento geral
é de que o momento é mais
do que oportuno para o mercado imobiliário. As expectativas de desempenho para
2022 são muito otimistas,
com oportunidades surgindo
nos mais diversos mercados,
além das grandes metrópoles.
Os empresários têm se mostrado otimistas e a tecnologia
tem contribuído com o ganho de eficiência por parte
das empresas, mantendo custos sob controle e margens
dentro de limites confortáveis. As perspectivas são as
melhores possíveis. O setor
provou que sabe se reinventar e está pronto para, mais
uma vez, liderar a retomada
do crescimento brasileiro.
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(Peic). “A renda dos consumidores está afetada
pelas fragilidades do mercado de trabalho formal e
informal, com o Auxílio
Emergencial deste ano
sendo pago com um valor
menor”, afirma em nota
José Roberto Tadros, presidente da CNC.
O presidente do BC, Roberto Campos Neto, e o
diretor de Relacionamento,
Cidadania e Supervisão de
Conduta do BC, Maurício
Moura, participam da abertura do evento. Em seguida,
também com transmissão
pelo canal do BC noYouTube, acontecerá o painel:
‘Planejamento, poupança,
crédito consciente e sua
relação com a saúde financeira’. O debate será entre
Luís Mansur, do Departamento de Promoção da
Cidadania Financeira (Depef) do BC; Annamaria Lusardi, do Global Financial

BANCO MODAL S.A.

Literacy Excellence Center
(GFLEC); e Flore-Anne
Messy, da Rede Internacional de Educação Financeira
(OCDE/INFE).
Até o próximo dia 14, milhares de ações sobre o tema,
como palestras, concursos,
cursos e quiz, entre outras,
serão desenvolvidas por todo o país. Elas são voltadas
a estudantes, professores,
profissionais de diversas
áreas e cidadãos de todas
as faixas etárias e de renda.
Serão tratados durante a
Semana ENEF tópicos
relacionados a consumo,
cooperativismo,
crédito,
direitos e deveres do contribuinte, direitos e deveres dos clientes do sistema
financeiro, empreendedorismo, investimento, planejamento, poupança, previdência e seguros. Em 2020,
3.278 iniciativas atingiram
107 milhões de pessoas durante a 7ª Semana ENEF.

CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62 – NIRE 333.0000581-1 – Companhia Aberta de Capital Autorizado
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de outubro de 2021
Data, Hora e Local: Em 22 de outubro de 2021, às 17h, na sede social do Banco Modal S.A. (“Companhia”),
localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte,
bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia em face da
presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselheiros”), que participaram
por meio de videoconferência, em observância ao artigo 13, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia.
Composição da Mesa: Diniz Ferreira Baptista - Presidente e Ivan Nogueira Pinheiro - Secretário. Ordem do Dia:
Deliberar sobre as seguintes matérias: I - Ratificar o conhecimento da renúncia de membros da Diretoria da
Companhia; e II - Em razão da deliberação do item anterior, ratificar a composição da Diretoria da Companhia, todos
com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2023. Deliberações: Após
discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem
quaisquer restrições deliberaram: I - Ratificar o conhecimento da renúncia dos membros da Diretoria, Srs. Márcio
Vaz e Alves, brasileiro, nascido em 19 de dezembro de 1964, solteiro, convivente em união estável, engenheiro,
portador da carteira de identidade RG nº 4442144-4 SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 789.965.547-15,
residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo,
nº 501, 5º andar - parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040, como Diretor Operacional (Grupo A), cuja
renúncia foi apresentada em 22 de outubro de 2021; Eduardo Menescal Lustosa Longo, brasileiro, divorciado,
administrador de carteira de valores mobiliários, portador da cédula de identidade RG nº 28511070 SSP/SP e
inscrito no CPF sob o nº 261.888.268-70, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço
comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova Conceição - São Paulo/SP CEP 04543-011, como Diretor Operacional (Grupo A), cuja renúncia foi apresentada em 20 de outubro de 2021;
e Flávio dos Santos Pereira, brasileiro, nascido em 11 de novembro de 1972, casado, formado em tecnologia da
informação, portador da cédula de identidade RG nº 09157846-8 IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 012.343.357-60,
residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova Conceição - São Paulo/SP - CEP 04543-011, como Diretor sem
Designação Especifica (Grupo B), cuja renúncia foi apresentada em 20 de outubro de 2021. II - Em virtude do
deliberado no item anterior, ratificar a composição da Diretoria da Companhia, com mandato unificado com os
demais membros da Diretoria até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2023, (i) Cristiano
Maron Ayres, brasileiro, nascido em 22 de julho de 1978, em união estável sob o regime da separação total de
bens, economista, portador da carteira de identidade nº 10879451-2, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF
sob o nº 076.323.937-22, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial
na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040, como Diretor-Presidente
(Grupo B); (ii) Eduardo Centola, brasileiro, nascido em 23 de março de 1968, casado sob o regime da separação
total de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 99791626, expedida pela SSP/SP,
inscrito no CPF sob o nº 151.840.668-88, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço
comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova Conceição - São Paulo/SP CEP 04543-011, como Diretor Executivo (Grupo A); (iii) Ronaldo Fabiano Baeta Guimarães Júnior, brasileiro,
nascido em 10 de dezembro de 1969, casado sob o regime da separação total de bens, administrador de empresas,
portador da carteira de identidade nº 083982652, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 922.919.377-15,
residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo,
nº 501, 5º andar - parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040, como Diretor Executivo (Grupo A); (iv) Ana
Paula Moraes Venancio Amaral, brasileira, nascida em 3 de dezembro de 1975, casada sob o regime da comunhão
parcial de bens, contadora, portadora da carteira de identidade nº 081340/O-8, expedida pelo CRC, inscrita no CPF
sob o nº 069.306.917-12, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial
na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040, como Diretora
Operacional (Grupo A); (v) Bruno José Albuquerque de Castro, brasileiro, nascido em 13 de junho de 1981,
casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 118414994,
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 085.188.247-10, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São
Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova
Conceição - São Paulo/SP - CEP 04543-011, como Diretor de Relações com Investidores (Grupo B); (vi) Carlos
José Lancellotti Narciso, brasileiro, nascido em 12 de março de 1969, divorciado, economista, portador da carteira
de identidade nº 07473864-2, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 680.864.667-87, residente e
domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
nº 1.455, 3º andar, Vila Nova Conceição - São Paulo/SP - CEP 04543-011, como Diretor Operacional (Grupo B);
(vii) Rodrigo Yoshishigue Mikan, brasileiro, nascido em 09 de fevereiro de 1985, casado sob o regime da
comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 25709642, expedida pela
SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 330.085.708-28, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com
endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova Conceição - São
Paulo/SP - CEP 04543-011, como Diretor Operacional (Grupo B); (viii) Ivan Nogueira Pinheiro, brasileiro,
nascido em 12 de julho de 1979, casado sob o regime da comunhão universal de bens, advogado, portador da
carteira de identidade RG nº 34.829.576-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 223.034.588-54, residente e
domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
nº 1.455, 3º andar, Vila Nova Conceição - São Paulo/SP - CEP 04543-011, como Diretor sem Designação
Especifica (Grupo B); (ix) Eduardo Frederico Bittar Gomes, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial
de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 02770799815, expedida pelo DETRAN/RJ,
inscrito no CPF sob o nº 723.443.186-15, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com
endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040, como
Diretor Operacional (Grupo A); e (x) Antonio Sérgio do Carmo Dupim, brasileiro, nascido em 07 de agosto de
1958, casado, bacharel em ciências estatística, portador da carteira de identidade nº 046240347, expedida pelo
IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 505.181.277-53, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP
22250-040, como Diretor Operacional (Grupo A); e, ainda sujeitos à aprovação do Banco Central do Brasil, cujo
processo encontra-se em análise para que tomem posse em seus cargos: (xi) André Luiz Lauzana dos Santos,
brasileiro, nascido em 01 de março de 1973, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 09099098-7
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 025.949.637-55, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São
Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova
Conceição - São Paulo/SP - CEP 04543-011, como Diretor Executivo (Grupo B); e (xii) Adeodato Arnaldo Volpi
Netto, brasileiro, nascido em 12 de julho de 1977, divorciado, empresário, portador da identidade nº 3.880. 344-1,
expedida pela SESP/PR, inscrito no CPF sob o nº 021.677.229-07, residente e domiciliado na Cidade e Estado de
São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova
Conceição - São Paulo/SP - CEP 04543-011, como Diretor Executivo (Grupo A). Encerramento e Lavratura da
Ata: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Diniz
Ferreira Baptista - Presidente e Ivan Nogueira Pinheiro - Secretário. Conselheiros: Diniz Ferreira Baptista, João
Batista da Silveira, Cristiano Maron Ayres, Eduardo Centola, Fábio Antunes Lopes, Ana Claudia Aparecida da Silva
Leoni e Marcos José Rodrigues Torres. Confere com a original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 22 de outubro
de 2021. Diniz Ferreira Baptista - Presidente da Mesa; Ivan Nogueira Pinheiro - Secretário da Mesa. Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Certifico o Arquivamento em 04/11/2021 sob o Número 00004600903 Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.
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Petrobras descarta
privatização imediatamente

E

m nota, a Petrobras disse que não
há estudos para a
privatização da companhia. O tema ganhou espaço na imprensa nos últimos dias e tem mexido até
com o valor das ações da
estatal. Em comunicado
nesta sexta-feira, a empresa esclareceu que, em razão de notícias divulgadas
na mídia nos últimos dias,
consultou o seu acionista
controlador sobre a existência de informações que
devessem ser divulgados
ao mercado.
“Em comunicação encaminhada em 03/11/2021,
o Ministério das Minas e
Energia (MME) respondeu à consulta afirmando
não ter conhecimento da
existência de qualquer de-

cisão, ato ou fato relevante
da União Federal que deva
ser comunicado à Petrobras
para subsequente divulgação ao mercado”, informou
a petroleira.
Na quinta-feira (4), segundo a Petrobras, o Ministério da Economia
(ME) encaminhou comunicação formal informando não haver fato relevante a ser comunicado ao
mercado pela União neste
momento ou recomendação de inclusão da desestatização da Petrobras no
Programa de Parcerias de
Investimentos e que não
há estudos ou avaliações
em curso que tratem do
tema no âmbito da Secretária Especial do Programa de Parcerias de Investimentos do ME.

Investigação
A Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) abriu no
dia 27 de outubro um processo administrativo envolvendo a Petrobras (PETR4).
Embora não tenha sido
mencionado o motivo da
investigação, a interpretação do mercado é que as
últimas declarações de Jair
Bolsonaro sobre a estatal
– que disse que a privatização entrou no radar --provocaram especulações de
toda ordem. Inclusive o
presidente pediu ao ministro da Economia, Paulo
Guedes, estudo sobre possível privatização da petroleira por meio de ações da
União.

BC da China pede cautela com dados pessoais
O presidente do banco
central da China, Yi Gang,
pediu esta semana a promoção de um uso mais justo
dos dados sob a premissa
de proteger os dados pessoais. Em discurso pronunciado no Hong Kong FinTech
Week 2021 via videoconferência, Yi expressou que o
tema da proteção de dados
pessoais passou para o primeiro plano em meio ao
desenvolvimento acelerado
das tecnologias financeiras.
Algumas grandes empresas tecnológicas recolheram
dados sem permissão ou os
utilizaram de forma abusiva, e

também existem casos de vazamento de dados dos clientes,
disse Yi, acrescentando que “é
urgente que reforcemos a proteção dos dados pessoais”. O
funcionário acrescentou que
a proteção de dados pessoais
é uma prioridade na agenda
do Banco Popular da China
(BPC). Desde 2005, o banco
central introduziu normas de
proteção de dados nas áreas do combate à lavagem de
dinheiro, proteção dos consumidores e informação de
crédito.
O BPC se concentrou
recentemente em tomar
medidas enérgicas contra a

excessiva recopilação de dados dos usuários, pedindo
que as instituições financeiras recolham, utilizem e armazenem informação para
fins legítimos e em estrito
cumprimento dos princípios de legalidade e necessidade mínima, segundo Yi.
Yi também destacou que
dever ser intensificada a coordenação internacional em
âmbitos como a luta contra
os monopólios, e a proteção
dos consumidores e dados,
pedindo “esforços conjuntos” para estabelecer padrões
de proteção de dados pessoais

SP Farma Metropolitana S.A.

CNPJ nº 28.927.087/0001-66 - Rua José Maria Miranda, 655, Jardim São Carlos - Sumaré/SP
Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em Reais)
Balanço Patrimonial
Demonstração do Resultado
2020
2019
2020
2019
Ativo
2020
2019 Passivo
54.063.967 48.630.606
13.508.009 13.258.322 Receita Bruta de Vendas
Circulante
14.958.892 11.328.479 Circulante
54.063.967 48.630.606
1.175.853
659.290 Vendas
Caixa e Equivalentes de Caixa
4.587.066 336.467 Empréstimos e Financiamentos
(1.650.322) (1.417.568)
8.136.335 8.292.915 Dedução da Receita Bruta
Caixa
292.503 103.497 Fornecedores
52.413.645 47.213.038
492.517
711.218 Receita Líquida de Vendas
Banco Conta Movimento
274.490 160.547 Obrigações Sociais
(37.133.710) (36.298.234)
96.448
99.177 Custos dos Produtos Vendidos
Aplicação Financeira
4.020.073
72.423 Obrigações Fiscais
15.279.935 10.914.804
488.492
501.924 Lucro Bruto
Contas a Receber
702.038 627.767 Férias a Pagar
(16.891.390) (16.519.189)
3.118.364 2.993.798 Despesas Operacionais
Estoques
8.044.736 8.890.396 Outras Contas a Pagar
(11.072.054) (10.778.328)
10.926.056 8.056.638 Despesas Gerais e Administrativas
Outros Créditos
1.600.339 1.454.824 Não Circulante
(801.806) (1.126.033)
10.926.056 8.056.638 Despesas com Serviços de Terceiros
Despesas Antecipadas
24.713
19.025 Exigível a Longo Prazo
(206.773) (352.671)
5.020.239
148.638 Despesas com Locação
Não Circulante
16.916.541 20.545.089 Empréstimos e Financiamentos
(4.607.063) (4.132.805)
5.905.817 7.908.000 Depreciação/Amortização
Realizável a Longo Prazo
589.980 345.000 Outras Contas a Pagar
(203.694) (129.352)
7.441.368 10.558.608 Impostos/Taxas/Contribuições
Títulos
589.980 345.000 Patrimônio Líquido
(1.059.852) (579.564)
22.101.823 22.101.823 Resultado Financeiro
Investimentos
36.116
39.207 Capital Social
(470.061)
1.897
(14.660.455) (11.543.215) Outras Receitas e Despesas Operacionais
Imobilizado
13.740.062 16.635.247 Prejuízo Acumulado
(3.141.368) (6.182.052)
31.875.433 31.873.568 Resultado antes do IRPJ/CSLL
Custo de Aquisição
21.889.170 21.149.371 Total do Passivo
IRPJ
(6.885)
(-) Depreciação Acumulada
(8.149.108) (4.514.124)
Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)
CSLL
(4.131)
Intangível
2.550.383 3.525.635
2020
2019 Prejuízo do Exercício
(3.152.384) (6.182.052)
Total do Ativo
31.875.433 31.873.568 Atividades Operacionais
Prejuízo do Exercício
(3.152.384) (6.182.052)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Atividades de Investimentos
Ajustes para conciliar o Lucro Líquido ao Caixa
Capital Social
Pagamentos:
Oriundos/Aplicados nas Atividades Operacionais
A Integra- Prejuízos
35.144
14.470 Aquisição de Investimento/Imobilizado/Intangível (820.616) (6.845.880)
Descrição
Subscrito
lizar Acumulados
Total Ajustes de Exercícios Anteriores
4.623.698 4.132.805 Caixa Gerado pelas Atividades de Investimentos (820.616) (6.845.880)
Saldos em 31/12/2018 30.000.000 (7.982.177) (5.375.633) 16.642.190 Depreciação e Amortização
70.446 1.052.308 Atividades de Financiamento
Integralização de Capital
84.000
84.000 Baixa líquida Imobilizado/Intangível
Juros Passivo Empréstimos/Financiamentos
246.950
30.931 Recebimento:
Ajustes de Exercícios
Aumento de Capital Social
84.000
Anteriores
14.470
14.470 Variações nos Ativos e Passivos Operacionais
1.145.375 366.300
Prejuízo do Exercício
- (6.182.052) (6.182.052) De Contas a Receber
(74.271) 754.083 Empréstimos Concedidos
Saldos em 31/12/2019 30.000.000 (7.898.177) (11.543.215) 10.558.608 De Estoques
6.362.276 749.750
845.660 (1.883.249) Empréstimos Tomados
Integralização de Capital
- De Outros Créditos
40.805
44.130 (190.042) Financiamentos
Ajustes de Exercícios
De Despesas Antecipadas
(5.688)
(2.385) Pagamento:
Anteriores
35.144
35.144
(1.580.000) (880.000)
(156.580) 2.374.382 Empréstimos Concedidos
Prejuízo do Exercício
- (3.152.384) (3.152.384) De Fornecedores
(1.217.311)
(9.907)
(218.701) 269.533 Empréstimos Tomados/Financiamentos
Saldos em 31/12/2020 30.000.000 (7.898.177) (14.660.455) 7.441.368 De Obrigações Sociais
Juros
(3.751)
(3.651)
De
Obrigações
Fiscais
(2.729)
11.690
Demonstração de Resultados Abrangentes
(13.432) 196.546 Caixa Gerado pelas Atividades de Financiamento 4.706.589 347.297
Descrição
2020
2019 De Férias a Pagar
Redução
das
Disponibilidades
4.250.599
(4.595.954)
(1.877.617) 1.218.609
Resultado Líquido do Exercício
(3.152.384,00) (6.182.052,00) De Outras Contas a Pagar
Caixa/Bancos/Aplicações no Início do Período
336.467 5.037.421
Componentes do Resultado Abrangente
- Caixa Líquido Gerado pelas Atividades
4.587.066 336.467
364.626 1.797.629 Caixa/Bancos/Aplicações no Final do Período
Resultado Abrangente do Exercício
(3.152.384,00) (6.182.052,00) Operacionais
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do exercício acima, com base nas informações e na documentação apresentada, fazendo parte integrante ainda, as Notas Explicativas em
apenso. Sumaré - SP, 19 de julho de 2021. Diretoria: Thales Jardim Portes - CPF nº 929.247.001-91. José Aref Sabbagh Esteves - Técnico em Contabilidade CRC: TC 1SP090980/O-7.

SP Farma Metropolitana S.A.

CNPJ nº 28.927.087/0001-66 - Rua José Maria Miranda, 655, Jardim São Carlos - Sumaré/SP
Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em Reais)
Balanço Patrimonial
Demonstração do Resultado
2019
2018
2019
2018
Ativo
2019
2018 Passivo
Receita
Bruta
de
Vendas
48.630.606 16.432.743
13.258.322 9.016.272
Circulante
11.328.479 14.299.140 Circulante
48.630.606 16.432.743
659.290
- Vendas
Caixa e Equivalentes de Caixa
336.467 5.037.421 Empréstimos e Financiamentos
(1.417.568) (474.421)
8.292.915 5.918.533 Dedução da Receita Bruta
Caixa
103.497 160.385 Fornecedores
47.213.038 15.958.322
711.218 441.685 Receita Líquida de Vendas
Banco Conta Movimento
160.547 751.245 Obrigações Sociais
Custos
dos
Produtos
Vendidos
(36.298.234)
(11.507.782)
99.177
87.487
Aplicação Financeira
72.423 4.125.791 Obrigações Fiscais
10.914.804 4.450.540
501.924 305.378 Lucro Bruto
Contas a Receber
627.767 1.381.850 Férias a Pagar
Despesas
Operacionais
(16.519.189)
(10.220.868)
2.993.798 2.263.189
Estoques
8.890.396 7.007.147 Outras Contas a Pagar
(10.778.328) (6.429.615)
8.056.638 7.420.000 Despesas Gerais e Administrativas
Outros Créditos
1.454.824 856.082 Não Circulante
Despesas
com
Serviços
de
Terceiros
(1.126.033)
(1.346.105)
8.056.638 7.420.000
Despesas Antecipadas
19.025
16.640 Exigível a Longo Prazo
(352.671)
148.638
- Despesas com Locação
Não Circulante
20.545.089 18.779.322 Empréstimos e Financiamentos
Depreciação/Amortização
(4.132.805)
(2.308.262)
7.908.000 7.420.000
Realizável a Longo Prazo
345.000 240.000 Outras Contas a Pagar
(129.352) (136.886)
10.558.608 16.642.190 Impostos/Taxas/Contribuições
Aplicações Financeiras
345.000 240.000 Patrimônio Líquido
(579.564)
617.708
22.101.823 22.017.823 Resultado Financeiro
Investimentos
39.207
13.779 Capital Social
1.897
91.549
(11.543.215) (5.375.633) Outras Receitas e Despesas Operacionais
Imobilizado
16.635.247 14.809.802 Prejuízo Acumulado
Resultado
antes
do
IRPJ/CSLL
(6.182.052)
(5.061.071)
31.873.568 33.078.462
Custo de Aquisição
21.149.371 16.724.367 Total do Passivo
IRPJ
(-) Depreciação Acumulada
(4.514.124) (1.914.565)
Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)
CSLL
Intangível
3.525.635 3.715.741
2019
2018 Prejuízo do Exercício
(6.182.052) (5.061.071)
Total do Ativo
31.873.568 33.078.462 Atividades Operacionais
2019
2018
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e
Prejuízo do Exercício
(6.182.052) (5.061.071)
Atividades de Investimentos
Resultados Abrangentes
Ajustes para Conciliar o Lucro Líquido ao Caixa
Pagamentos:
Capital Social
Oriundos/Aplicados nas Atividades Operacionais
Aquisição de Investimento/Imobilizado/Intangível (6.845.880) (13.944.600)
A Prejuízos
Ajustes de Exercícios Anteriores
14.470
45.649 Caixa Gerado pelas Atividades de Investimentos (6.845.880) (13.944.600)
Descrição
Subscrito Integralizar Acumulados
Total Depreciação e Amortização
4.132.805
696.262 Atividades de Financiamento
Saldos em 31/12/2017 30.000.000 (10.573.891) (360.211) 19.065.898 Baixa líquida Imobilizado/Intangível
1.052.308
- Recebimento:
Capital Social Subscrito 30.000.000 (30.000.000)
- Juros Passivo Empréstimos/Financiamentos
30.931
- Aumento de Capital Social
84.000 2.591.714
Integralização de Capital
- 2.591.714
2.591.714 Variações nos Ativos e Passivos Operacionais
Empréstimos Concedidos
366.300 1.372.836
Resultados Abrangentes
45.649
45.649 De Contas a Receber
754.083 (1.381.850) Empréstimos Tomados
749.750
Ajustes de Exercícios
(1.883.249) (7.007.147) Financiamentos
40.805
Anteriores
45.649
45.649 De Estoques
De
Outros
Créditos
(85.042)
(853.137)
Pagamento:
Prejuízo do Exercício
- (5.061.071) (5.061.071)
(2.385)
(16.640) Empréstimos Concedidos
(880.000) (1.117.904)
Saldos em 31/12/2018 30.000.000 (7.982.177) (5.375.633) 16.642.190 De Despesas Antecipadas
De Fornecedores
2.374.382 5.917.033 Empréstimos Tomados/Financiamentos
(9.907)
Integralização de
269.533
427.440 Juros
(3.651)
Capital
84.000
84.000 De Obrigações Sociais
11.690
83.914 Caixa Gerado pelas Atividades de
Resultados Abrangentes
14.470
14.470 De Obrigações Fiscais
De Férias a Pagar
196.546
301.663 Financiamento
347.297 2.846.646
Ajustes de Exercícios
1.218.609 6.043.189 Redução das Disponibilidades
(4.595.954) (11.902.649)
Anteriores
14.470
14.470 De Outras Contas a Pagar
Caixa/Bancos/Aplicações no Início do Período
5.277.421 17.180.070
Prejuízo do Exercício
- (6.182.052) (6.182.052) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades
1.902.629 (804.695) Caixa/Bancos/Aplicações no Final do Período
681.467 5.277.421
Saldos em 31/12/2019 30.000.000 (7.898.177) (11.543.215) 10.558.608 Operacionais
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do exercício acima, com base nas informações e na documentação apresentada, fazendo parte integrante ainda, as Notas Explicativas em
apenso. Sumaré - SP, 22 de abril de 2020. Diretoria: Thales Jardim Portes - CPF nº 929.247.001-91. José Aref Sabbagh Esteves - Técnico em Contabilidade CRC: TC 1SP090980/O-7

Vale venderá este mês suas
ações ordinárias da Mosaic
Papéis de controle foram adquiridos em 2016

A

Vale está anunciando a venda de
todas suas ações
ordinárias da multinacional norte-americana Mosaic, adquiridas em 2016.
O valor líquido antes de
despesas proveniente da
venda das 34.176.574
ações, realizada através
de oferta secundária, será
de aproximadamente US$
1,26 bilhão. A liquidação
da operação é esperada
para terça-feira (9), sujeita
aos procedimentos usuais
de fechamento.
“Esta transação reforça
o pilar estratégico da Vale
de disciplina na alocação de
capital e o contínuo foco
em nossos principais negócios”, destacou em nota a
mineradora que é uma das
principais produtoras de
minério de ferro do mundo.
Fundada em 2004, em
Tampa, Flórida, a Mosaic
minera fosfato e potássio.
É a maior produtora dos
EUA de potássio e fertilizante de fosfato. A empresa atua na mineração,

produção, importação, comercialização e distribuição de fertilizantes para
aplicação em diversas culturas agrícolas, ingredientes para nutrição animal e
especialidades.
No Brasil, a empresa está presente nos principais
mercados do agronegócio e
estamos presentes em mais
de dez estados. Contamos
ainda com uma equipe Comercial pronta para atender
nossos clientes em todas as
regiões do país e operamos
nosso terminal portuário
em Paranaguá.
A Mosaic comprou, em
2017, a Vale Fertilizantes.
O negócio foi provado sem
restrições pelo Conselho
Administrativo de Defesa
Econômica (Cade). A unidade da mineradora Vale
adquirida pela Mosaic tem
capacidade de produção de
4,8 milhões de toneladas
de fertilizantes fosfatados e
500 mil toneladas de potássio, incluindo cinco minas
brasileiras de fosfato, quatro fábricas de produção

de químicos e fertilizantes
e uma unidade de potássio
no Brasil.
Resultados
Em outubro, a Vale registrou lucro de US$ 3,886 bilhões no terceiro trimestre de
2021, volume quase a metade
do estimado pelos analistas.
Esse valor representou uma
alta de 33,6% ante o lucro
de US$ 2,908 bilhões registrado no mesmo período do
ano passado, enquanto houve uma queda de 48% ante
o lucro de US$ 7,586 bilhões
registrado no segundo trimestre de 2021.
O lucro antes de juros,
impostos, depreciações e
amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado, por
sua vez, foi de US$ 6,938 bilhões. Conforme a empresa,
o preço médio do minério
de ferro de referência 62%
Fe foi de US$ 163 no 3º trimestre, ante US$ 200 do 2º
trimestre e de US$ 118 no
mesmo período do ano passado.

NORTE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS S.A.
CNPJ/ME nº 42.973.126/0001-92 - NIRE nº 35.300.573.927 - Companhia Fechada
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2021
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 22 (vinte e um) dias de outubro de 2021, às 8:00 horas, por meio de vídeo conferência realizada por
meio da plataforma Microsoft Teams organizada pela Norte Gestão de Recursos Hídricos S.A. (“Companhia”). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:
Presentes os acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação,
nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme
assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. 3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Júlio Cezar Troiano Zogbi; Secretária:
Lílian de Castro Peixoto. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a retificação da deliberação constante da alínea (j) do item 5.1 da ata da
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 13 de outubro de 2021 (“AGE da Emissão”), que trata da data de vencimento
final das debêntures da 1ª (primeira) emissão da Companhia; (ii) autorização à diretoria da Companhia para praticar todos e quaisquer atos e
assinar todos e quaisquer documentos necessários à implementação e formalização das deliberações desta assembleia; e (iii) ratificação dos
atos relacionados praticados pela Diretoria da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do
Dia, foi deliberada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1. Retificar a deliberação constante da alínea (j) do item 5.1 da ata
da AGE da Emissão, que trata da data de vencimento final das debêntures da 1ª (primeira) emissão da Companhia, que passa a vigorar com
a seguinte redação: “5.1. (...) (j) Prazo e Data de Vencimento: ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado ou resgate antecipado,
ocasiões em que a Companhia obrigar-se-á a proceder ao pagamento das Debêntures de acordo com os termos a serem descritos na Escritura
de Emissão e eventuais Encargos Moratórios, conforme o caso, as Debêntures terão vencimento em 30 de novembro de 2026 (“Data de
Vencimento”).” 5.1.1. Ficam ratificadas todas as demais deliberações constantes da ata da AGE da Emissão não expressamente retificadas
por esta assembleia. 5.2. Autorizar a diretoria da Companhia para praticar todos e quaisquer atos e assinar todos e quaisquer documentos
necessários à implementação e formalização das deliberações desta assembleia. 5.3. Ratificar todos os atos relacionados às matérias acima
que tenham sido praticados pela Diretoria da Companhia anteriormente à data desta Assembleia Geral Extraordinária. (iv) Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada, sendo a presente ata lavrada, a qual depois de lida e aprovada, foi assinada pelos
acionistas presentes, Norte Saneamento S.A. e Monte Equity Partners Consultoria e Desenvolvimento Ltda., pelo Presidente da Mesa, Sr. Júlio
Cezar Troiano Zogbi, e pela secretária, Sra. Lílian de Castro Peixoto. São Paulo, 22 de outubro de 2021. Confere com a original lavrada em livro
próprio. Mesa: Júlio Cezar Troiano Zogbi - Presidente, Lílian De Castro Peixoto - Secretária. Acionistas: NORTE SANEAMENTO S.A., Por: Denis
Lacerda de Queiróz, Cargo: Diretor; Por: Lucas Bittencourt Lacreta, Cargo: Diretor. MONTE EQUITY PARTNERS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO
LTDA., Por: Júlio Cezar Troiano Zogbi, Cargo: Administrador. JUCESP nº 515.394/21-0 em 28/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

