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INSS: governo 
pode suspender 
benefícios  
de 85 mil

Cerca de 85 mil segurados do 
Instituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS) que recebem o bene-
fício por incapacidade temporária 
(antigo auxílio-doença) podem ter 
o benefício suspenso até a próxi-
ma quinta-feira. Eles foram con-
vocados pela operação pente-fino 
do órgão para fazerem perícia 
médica a fim de verificar possíveis 
irregularidades.

Em 27 de setembro, o INSS 
convocou 95.588 segurados para 
agendarem perícia médica até 11 
de novembro. Segundo o órgão, 
até agora somente 10.397 marca-
ram o exame, com 85.191 passí-
veis de perderem o auxílio de in-
capacidade temporária.

A relação completa dos convo-
cados pode ser consultada no Diá-
rio Oficial da União. Desde julho, o 
órgão está enviando cartas a 170 
mil segurados. As perícias come-
çaram em agosto. Quem recebe a 
notificação tem 30 dias, a contar 
da data de recebimento informa-
da pelos Correios, para agendar o 
procedimento.

De acordo com o INSS, as pes-
soas convocadas por meio do Di-
ário Oficial não foram localizadas 
nos endereços da base de dados 
do órgão ou receberam a carta de 
notificação, mas não marcaram a 
perícia médica.

Silvanus Okumu/PMA-ONU

ONU calcula R$ 38 bi para 
matar a fome de 45 milhões
Em 2019 eram 27 milhões de pessoas famintas

O Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) in-
formou, nesta segunda-

-feira, que há 45 milhões de pes-
soas famintas em 43 países do 
mundo, um novo pico de alta. A 
agência da ONU alertou, em Ro-
ma, que antes da pandemia de Co-
vid, em 2019, 27 milhões de pes-
soas estavam passando fome.

Segundo o diretor-executivo 
da agência, David Beasley, são 
milhões de pessoas à “beira do 
abismo”. O aumento da fome no 
mundo está explicado por vários 
motivos que vão alem da Co-
vid-19: conflitos, as intempéries 
naturais, alta nos preços dos com-
bustíveis, dos fertilizantes e das 
sementes.

O preço dos alimentos atingiu a 
maior alta de dez anos neste mês 
e os aumentos dos combustíveis 
prejudica ainda mais a situação. 
Se há um ano despachar um con-
tainer custava US$ 1 mil, agora o 
valor chega a US$ 4 mil. O PMA 
calcula que para reverter a situa-
ção de fome no mundo, são ne-
cessários agora US$ 7 bilhões (R$ 
38,78 bilhões).

De acordo com Beasley, que 
voltou do Afeganistão, onde 23 
milhões de pessoas recebem assis-
tência alimentar do PMA, a situação 
continua grave em países como An-
gola, Haiti, Iêmen, Síria e Somália.

David Beasley declarou que “o 
custo da assistência humanitária 
está subindo de forma exponen-

cial” e por isso, “mais dinheiro é 
necessário para a agência poder 
ajudar famílias ao redor do mun-
do que já esgotaram sua capacida-
de de lidar com a fome extrema”.

Segundo o programa, a insegu-
rança alimentar tem feito muitas 
pessoas comerem menos, pularem 
completamente algumas refeições, 
ou optarem por alimentar as crian-
ças ao invés dos adultos. O PMA 
cita ainda casos extremos, onde as 
famílias acabam tendo que comer 
gafanhotos, folhas selvagens ou 
até cactos para sobreviver, como 
é o caso em Madagascar.

Em outras áreas, as famílias aca-
bam retirando as crianças da esco-
la, vendem o gado que têm ou se 
veem forçadas a casar as crianças.

Dólar  
sobe para  
R$ 5,54 e  
Bolsa cai

Novamente as incertezas em 
torno da proposta de emenda à 
Constituição (PEC) que parcela os 
precatórios e altera o cálculo do te-
to de gastos fizeram o dólar subir 
e a bolsa cair nesta segunda-feira. 
A moeda norte-americana chegou 
a aproximar-se de R$ 5,60, mas de-
sacelerou perto do fim do dia. A 
bolsa de valores ensaiou uma alta 
durante a manhã, mas terminou o 
dia com pequena queda.

O dólar comercial fechou esta 
segunda vendido a R$ 5,541, com 
alta de R$ 0,018 (+0,33%). A co-
tação chegou a R$ 5,59 na máxima 
do dia, pouco antes das 10h, mas 
arrefeceu ao longo do dia com o 
alívio no mercado externo.

No mercado de ações, o índi-
ce Ibovespa, da B3, fechou aos 
104.781 pontos, com recuo de ape-
nas 0,04%. Por volta das 11h45, o 
indicador chegou a subir 0,82%, 
mas perdeu força durante a tarde, 
até inverter o movimento e passar 
a cair próximo do fim da sessão.

Royalties: Rio pode arrecadar  
R$ 25 bi com maior fiscalização

Até 2030, o Estado do Rio 
poderá arrecadar R$ 25 
bilhões com o aumen-

to das fiscalizações dos repasses. 
Essa foi a conclusão da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
destinada a investigar a queda na 
arrecadação das receitas compen-
satórias da exploração de petró-
leo e gás no Estado do Rio, que 
aprovou, por unanimidade, nesta 
segunda-feira, o relatório final dos 
trabalhos. O documento, que con-
ta com 261 páginas, vai ser vota-
do no plenário da Alerj até o fim 
deste mês. Ele prevê recomenda-
ções a 14 instituições, entre elas a 
Secretaria de Estado de Fazenda 
(Sefaz), a Petrobras e a Agência 
Nacional de Petróleo (ANP). O 

documento final é o resultado da 
análise de mais de 180 ofícios e 19 
audiências públicas ao longo de 
nove meses de trabalho.

Instituída pela Resolução 
372/21, proposta pelo presidente 
da Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro (Alerj), deputado André 
Ceciliano (PT); e presidida pelo 
deputado Luiz Paulo (Cidadania), a 
CPI estima de que o estado deixou 
de ganhar, nos últimos dez anos, 
cerca de R$ 20 bilhões e projeta 
ganhos novos, com as mudanças, 
de R$ 5 bilhões nos próximos no-
ve anos. Luiz Paulo explicou que 
esses recursos são derivados de 
contenciosos administrativos na 
área tributária, que atingem hoje 
R$ 18 bilhões; na área de participa-

ções especiais, que estão por vir, de 
aproximadamente R$ 9,8 bilhões; 
e também de uma possibilidade de 
melhoria de arrecadação por conta 
do termo de acordo assinado entre 
a ANP e a Sefaz. Além das mudan-
ças esperadas no comportamento 
das empresas.

O relatório da CPI pede a rea-
lização de concurso público pela 
ANP para preenchimento e au-
mento do corpo técnico, que pos-
sibilite melhor fiscalização. “Só três 
ou quatro fiscais não dão conta 
desse recado e nada acaba sendo 
monitorado direito. É necessário 
que a gente qualifique melhor os 
nossos profissionais com cursos 
de formação e o fortalecimento da 
Sefaz”, disse Luiz Paulo. Página 6

Barreiras 
comerciais: 
Brasil fica em 
último na AL

O Brasil perdeu seis posições 
no Índice Mundial de Barreiras 
Comerciais 2021, passando a ocu-
par a posição 83 entre 90 países, 
do ranking desenvolvido pela 
Tholos Foundation e disponibili-
zado no país por meio do Centro 
Mackenzie de Liberdade Eco-
nômica (CMLE). A nota do país 
alcançou 5,18, indicando piora de 
0,16 pontos em comparação com 
o relatório de 2019, quando o pa-
ís se posicionava em 77 e possuía 
nota média de 5,02. O Brasil se 
posiciona em 15º lugar entre seus 
vizinhos latino-americanos, o últi-
mo, já que a Venezuela foi excluí-
da do relatório.

O resultado negativo do país se 
justifica por sua política protecionis-
ta já conhecida. Entretanto, a queda 
apresentada do relatório de 2019 pa-
ra o de 2021 é em grande parte por 
conta das barreiras não tarifárias uti-
lizadas no país, principalmente por 
conta da Covid-19. Apesar da facili-
tação do comércio para tratamento 
da pandemia, o país adicionou novas 
restrições para impedir a produção 
interna de ser exportada.

No ranking da América Latina e 
Caribe, o 1º colocado é o Peru (31º 
– 3,49), Chile (34º – 3,54), Trinidad 
e Tobago (39º – 3,66), Colômbia 
(40º – 3,75), Equador (41º – 3,75), 
Panamá (48º – 3,96), Honduras 
(49º – 4,01), Paraguai (50º – 4,13), 
Costa Rica (54º – 4,22), Uruguai 
(55º – 4,24), México (59º – 4,37), 
Guatemala (63º – 4,49), Bolívia 
(68º – 4,65) e Argentina (71º – 
4,74). Os dez países no mundo 
com classificação mais baixa são: 
Filipinas (5,09), Mali (5,15), Bra-
sil (5,18), Egito (5,23), Zimbábue 
(5,37), Nepal (5,41), Tailândia 
(5,45), China (5,71), Argélia (6,06) 
e, por último, Índia (6,44).
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Por Lucas Vargas

Não é novidade 
para ninguém 
que o dólar ame-

ricano é um dos ativos mais 
fortes e sólidos no merca-
do internacional. Desde a 
Segunda Guerra Mundial, 
quando os Estados Unidos 
financiaram a reconstrução 
da Europa e do Japão, a 
moeda ganhou notorieda-
de e se tornou referência na 
economia mundial, além de 
exercer muita influência no 
nosso dia a dia. 

Hoje, o dólar funciona 
como um termômetro e 
a sua cotação está direta-

mente atrelada ao merca-
do financeiro. O humor 
dos investidores dá o tom 
das oscilações mas, a mo-
eda, por sua estabilidade 
e força, dificilmente frus-
tra os planos de quem a 
usa como recurso para 
proteger o patrimônio 
e expandir seus investi-
mentos.

Embora no Brasil tam-
bém existam excelentes 
oportunidades para investir, 
o país, como uma economia 
emergente, está mais sujeito 
às variações do mercado in-
ternacional. Dados recentes 
divulgados pela Bloomberg 
mostram que o risco Brasil 

cresceu 24% no acumulado 
de 2021, o que quer dizer 
que, na percepção dos in-
vestidores, o país está mais 
vulnerável. Trabalhar com 
inteligência e diversificação 
sempre é um caminho segu-
ro e isso inclui investir em 
dólar. 

Atualmente, há uma 
ampla gama de carteiras 
internacionais atrativas 
que estão muito mais aces-

síveis ao público brasilei-
ro. Se antes as oportuni-
dades estavam disponíveis 
apenas para o “investidor 
profissional”, hoje, com a 
globalização da economia, 
há uma democratização 
de onde e como investir 
e, principalmente, transpa-
rência para o acompanha-
mento de resultados. 

Ter uma vida em dólar 
vai além dos investimen-
tos, significa também au-
mentar o seu poder de 
compra e olhar para o fu-
turo com uma perspectiva 
madura de planejamento. 
Imagina todo mês, em vez 
de aplicar o dinheiro por 

aqui, transformar esse va-
lor em remessa para uma 
conta americana. Na hora 
de viajar, por exemplo, o 
dinheiro está disponível 
sem perdas de câmbio e 
outras taxas inerentes ao 
procedimento. Ou mesmo 
em uma oportunidade de 
compra e importação de 
produtos, o processo de 
pagamento e liberação é 
muito mais ágil e econô-
mico.

O fato é que ter uma vi-
da em dólar não é mais uma 
realidade distante ou reser-
vada para pessoas com um 
poder aquisitivo mais ele-
vado. Ela é possível e segu-

ra com instituições sólidas 
e sérias operando esse pro-
cesso de remessa e conver-
são a partir do Brasil. Com 
planejamento, informa-
ção e estratégia é possível 
construir um patrimônio 
seguro e ter a solidez de 
uma moeda universalmen-
te reconhecida e aceita. Se 
até mesmo os países de-
senvolvidos mantêm suas 
reservas em dólares e di-
versificam seus ativos, por 
que não apostar também 
nessa estratégia como for-
ma de proteger e construir 
seu capital? 

Lucas Vargas é CEO da Nomad.
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Processo de 
incorporação da 

Uezo compromete 
futuro do estado

Não se trata mais 
de uma realidade 

reservada a 
pessoas com poder 
aquisitivo elevado
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É necessário impedir retrocesso no sistema universitário fluminense

Os benefícios de uma vida em dólar

Por Wanderley de 
Souza

A experiência mun-
dial deixa claro 
que para haver 

desenvolvimento econô-
mico e social sustentável é 
fundamental a existência de 
um amplo e sólido proces-
so de formação de recursos 
humanos especializados, 
aliando ensino técnico de 
nível médio, tecnológico e 
acadêmico de nível supe-
rior, incluindo programas 
de pós-graduação e estágio 
pós-doutoral.

Em todos esses estágios 
de formação é fundamen-
tal contar com professores/
pesquisadores de alto nível 
e com infraestrutura física 
e laboratorial adequadas. 
Esses são elementos fun-
damentais para que haja 
desenvolvimento científico 
e tecnológico, bases indis-
pensáveis para a atração de 
empresas de base tecnoló-
gica e o surgimento da ino-
vação tecnológica, gerando 
trabalho e riqueza.

No Brasil, a sociedade 
paulista tomou consciência 
da necessidade deste ar-
ranjo e assim criou a nossa 
maior universidade, a USP, 
ainda em 1934. Tal fato teve 
consequências positivas pa-
ra São Paulo, deslocando o 
eixo principal de Ciência e 
Tecnologia, antes localizado 
no Rio de Janeiro, apesar da 
significativa infraestrutura 

acadêmica localizada na en-
tão capital do país.

A criação da Fundação 
de Amparo à Pesquisa de 
São Paulo (Fapesp), em 
1960, organizou uma políti-
ca de apoio ao componente 
científico e tecnológico da 
USP e de outras institui-
ções de São Paulo. Logo em 
seguida surge, em 1966, a 
Unicamp e a estruturação 
da Unesp, em 1976, crian-
do assim uma rede univer-
sitária que permeia todo o 
Estado de São Paulo. Essa 
sólida rede é a base para a 
crescente atração de indús-
trias de base tecnológica em 
quase todas as áreas do co-
nhecimento.

Outros estados têm sa-
biamente seguido essa po-
lítica e vêm ampliando o 
componente acadêmico e 
científico mantido com re-
cursos do próprio estado. 
Destaco aqui os estados do 
Paraná e da Bahia, que vêm 
expandindo seu sistema de 
ensino superior baseado na 
criação de várias universida-
des ao invés de cegamente 
apostar na política de cen-
tralização. O Paraná conta 
hoje com sete universida-
des, todas criadas a partir de 
1969. Já a Bahia conta com 
quatro universidades.

Ao longo dos anos 1980, 
parte da comunidade cientí-
fica do Rio de Janeiro sentiu 
a necessidade de expandir a 
participação do estado no 
ensino técnico, tecnológi-

co e superior e na pesquisa 
científica. À época, a regio-
nal da SBPC se preocupou 
com o tema. Houve mobi-
lização nesse sentido, que 
contou com o apoio de José 
Pelúcio Ferreira, excelente 
gestor que teve participação 
fundamental na criação da 
Finep e que assumiu a Se-
cretaria de Ciência e Tecno-
logia do estado, sendo go-
vernador Moreira Franco.

Surge assim o fortaleci-
mento da incipiente Faperj 
e, em 1989, a iniciativa de se 
criar o Instituto Politécnico 
de Nova Friburgo, que po-
deria ser a base de uma no-
va universidade tecnológica 
na região serrana do estado. 
No entanto, essa iniciativa 
foi abortada, contra a posi-
ção do setor acadêmico flu-
minense, pelo governador 
Leonel Brizola, que optou 
por incorporá-lo à Univer-
sidade do Estado do Rio de 
Janeiro (Uerj). Apesar da 
boa qualidade, o instituto 
não recebeu a prioridade 
necessária para o seu cres-
cimento.

Em 1991, surge a inicia-
tiva de criação de uma nova 
universidade estadual, a ser 
localizada em Campos dos 
Goytacazes. Houve forte 

movimentação no sentido 
de que fosse mais um cam-
pus da Uerj. Darcy Ribeiro 
se posicionou veemente-
mente contra e organizou 
uma equipe liderada por ele 
e por Gilka Weinstein, no 
sentido de atrair um grupo 
de líderes científicos para 
trabalhar na proposta de 
uma nova universidade.

Graças à posição-chave 
de Darcy como chanceler 
da Uerj e à compreensão do 
seu excelente reitor, Hézio 
Cordeiro, a Uerj não só 
apoiou a iniciativa como in-
tegrou a comissão acadêmi-
ca de implantação da nova 
universidade.

A Uenf, hoje conhecida 
como Universidade Esta-
dual do Norte Fluminen-
se Darcy Ribeiro, iniciou 
suas atividades em agosto 
de 1993. Logo em segui-
da, Marcelo Alencar assu-
miu o governo do estado 
e novamente surgiram mo-
vimentos no sentido de 
incorporar a Uenf  à Uerj. 
Felizmente, graças à reação 
da comunidade uenfiana, 
com o apoio de setores im-
portantes das comunidades 
científica e política, a Uenf  
seguiu o seu caminho e hoje 
conta com milhares de alu-
nos nos seus 18 cursos de 
graduação e 13 programas 
de pós-graduação, ocupan-
do posição de destaque no 
sistema universitário brasi-
leiro.

Em 2002, o Governo do 

Estado do Rio de Janeiro 
sentiu a necessidade de am-
pliar o número de universi-
dades do estado seguindo 
os exemplos já menciona-
dos acima. Surge assim, em 
2005, o Centro Universitá-
rio Tecnológico da Zona 
Oeste – Uezo, com uma 
proposta inovadora de se 
concentrar em cursos tec-
nológicos. O entusiasmo 
da comunidade da região 
da Zona Oeste da cidade 
do Rio de Janeiro foi muito 
grande. Investiu-se na insta-
lação de laboratórios com o 
apoio da Faperj.

Inexplicavelmente, a 
partir de um determinado 
momento, a Uezo passou a 
não ser priorizada. Gradu-
almente foram modifican-
do a estrutura de ensino, 
direcionando-a para uma 
formação convencional, 
não se estabeleceu o ne-
cessário plano de cargos 
e salários para docentes e 
técnico-administrativos, 
não se implantou o regime 
de dedicação exclusiva, com 
remuneração equivalente à 
das outras duas universida-
de estaduais e não se provi-
denciou a necessária expan-
são física.

Com salários defasados, 
ausência de concursos pú-
blicos e perda crescente de 
professores, houve um de-
sânimo geral que chegou 
ao ponto de a própria Uezo 
propor sua extinção, caso 
único de suicídio no sistema 

universitário brasileiro.
O custo para resolver to-

dos os problemas é relativa-
mente pequeno, certamente 
menor do que vai ocorrer 
com sua incorporação à 
Uerj. Surpreendentemente, 
as autoridades da Uerj, em 
vez de se aliarem à defesa 
da Uezo, como fizeram em 
momentos de crise da Uenf, 
avidamente incentivaram o 
processo de incorporação, 
em um movimento onde 
nitidamente prevalecem in-
teresses políticos.

Dessa forma, o Rio de 
Janeiro, que deveria ampliar 
o número de universidades, 
opta por reduzir de três pa-
ra duas. Esse processo é 
um grande retrocesso, pois 
deixa de existir no estado o 
embrião do que poderia vir a 
ser uma pujante estrutura de 
formação de tecnólogos di-
recionados para o desenvol-
vimento do setor produtivo.

Dessa forma, o Rio de 
Janeiro dá um significativo 
passo para trás comprome-
tendo o seu futuro. Que a 
Assembleia Legislativa se 
posicione contra esta agres-
são ao sistema universitário 
estadual não se associando 
ao processo de extermínio 
de uma instituição univer-
sitária.

Wanderley de Souza é professor titular 
da UFRJ, membro da Academia 

Brasileira de Ciências e da Academia 
Nacional de Medicina, ex-reitor da 

Uenf  e da Uezo.
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ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A COOTACOM-Cooperativa de Transportadores e Amigos do
Colégio Militar LTDA. CNPJ 06.041.638/0001-57 Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, pelo presente Edital, baseado
nos Art. 45 letras a), b), c), d), e) e f) e o Art. 57 letras d), e), do estatuto da
COOTACOM, através do Diretor Presidente, ficam convocados todos os
cooperados  para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser
realizada no dia 24 de novembro de 2021, em primeira convocação para às
08h00min, com a presença de dois terços do número de associados; em
segunda convocação para às 09h00min com a presença de metade mais
um dos associados; e em terceira e última convocação para às 10h00min
com no mínimo dez associados, tendo como local para a realização na
Rua: São Francisco Xavier, 262 lojas 8 e 9, Tijuca, Rio de Janeiro - RJ,
CEP:20550-012 , a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1ª INCLUSÃO  E EXCLUSÃO DE COOPERADOS; 2ª PRESTAÇÃO DE
CONTAS (SITUAÇÃO FINANCEIRA); 3ª ASSUNTOS GERAIS;

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
20 ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA MUNDO.COM COOPERATIVA

DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO E EVENTOS LTDA
CNPJ 04.950.177/0001-00 / NIRE 33.4.0004124-1

O Presidente da MUNDO.COM COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE TURISMO
E EVENTOS LTDA, convoca todos os seus cooperados para a Assembleia
Ordinária a ser realizada no dia 09 de Dezembro de 2021, na sede da ABAV
na Rua Senador Dantas 76 – 2º Andar – Centro- RJ. Com primeira chamada
às 12:00h com a presença de 2/3 dos cooperados em dia com suas
obrigações; segunda convocação às 13:00h com a presença de ½ + 1 dos
cooperados em dia e terceira e última convocação às 14:00h com presença
de no mínimo 10 cooperados em dia com suas obrigações sociais, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Eleição para cargos do Conselho
Administrativo. 2) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2021.

Luiz Fernando Gil de Sousa
Presidente

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.

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, 9 de novembro de 2021.

Eric Zaragoza Labes – Diretor Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

COOPROSAU - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS
PROFISSIONAIS DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL.
CNPJ nº 24.542.069/0001-05 / NIRE nº 33.4.0005489-0

O Conselho de Administração da COOPECLEAN – COOPERATIVA DE
TRABALHO E SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM GERAL no
uso de atribuições estatutárias e legais, convoca seus sócios cooperados,
forma do Art.46 da Lei nº 5764/71, a reunirem-se em Assembleia Geral
Extraordinária em 22 de novembro de 2021 na Rua Adolpho Bravo, nº 210
– Bacaxá, Saquarema/RJ com 1ª Convocação às 14:00h com quórum mínimo
de instalação de 2/3 do número de sócios cooperados; com 2ª convocação
às 15:00h com quórum mínimo de instalação de metade mais um do número
de sócios cooperados e em 3ª e última convocação às 16:00h com a
presença de 50(cinquenta) sócios cooperados ou, no mínimo, 20% (vinte
por cento) do total de sócios cooperados, prevalecendo o menor número,
para analisarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: - Aprovação
da Incorporação da Cooperativa. Saquarema, 08 de novembro de 2021.

ADMCOOPER – COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS, TECNOLOGICOS E LOGISTICA.
CNPJ nº 24.335.225/000-65 / NIRE nº 33.4.0005477

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Conselho de Administração da ADMCOOPER – COOPERATIVA DE
TRABALHO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TECNOLOGICOS E
LOGISTICA no uso de atribuições estatutárias e legais, convoca seus
sócios cooperados, forma do Art.46 da Lei nº 5764/71, a reunirem-se
em Assembleia Geral Extraordinária em 19 de novembro de 2021 na
Rua Adolpho Bravo, nº 210 – Bacaxá, Saquarema/RJ com 1ª
Convocação às 09:00h com quórum mínimo de instalação de 2/3 do
número de sócios cooperados; com 2ª convocação às 10:00h com
quórum mínimo de instalação de metade mais um do número de sócios
cooperados e em 3ª e última convocação às 11:00h com a presença de
50(cinquenta) sócios cooperados ou, no mínimo, 20% (vinte por cento)
do total de sócios cooperados, prevalecendo o menor número, para
analisarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: - Aprovação
da Incorporação da Cooperativa. Saquarema, 08 de novembro de 2021.

US$ 100 bi/ano será apenas promessa 
aos países mais vulneráveis ao clima?

Novas diretrizes com 
mudança do Código de 
Defesa do Consumidor

O Projeto de Lei 
2246/21 proíbe 
bancos e finan-

ceiras de cobrar, para uma 
mesma modalidade de em-
préstimo, taxas de juros di-
ferentes de consumidores de 
igual categoria ou perfil de 
crédito. O texto tramita na 
Câmara dos Deputados. O 
projeto será analisado em ca-
ráter conclusivo pelas comis-
sões de Defesa do Consumi-
dor; Finanças e Tributação; 
e Constituição e Justiça e de 
Cidadania. A data ainda não 

foi divulgada.
De acordo com a Agên-

cia Câmara de Notícias, a 
proposta, que altera o Có-
digo de Defesa do Consu-
midor, é do deputado Léo 
Moraes (Pode-RO). O de-
putado afirma que a medida 
visa evitar que as institui-
ções financeiras criem ‘sub-
categorias’ de clientes com 
o mesmo perfil, utilizando 
critérios muitas vezes sub-
jetivos. A lei do Código de 
Defesa do Consumidor da-
ta de 1990.

Enchentes enormes, 
incêndios que cau-
sam destruição e 

aumento do nível do mar 
– além das inúmeras mortes 
causadas por esses fenô-
menos – são realidade pa-
ra muitas nações. Vozes da 
linha de frente da mudan-
ça climática estiveram no 
centro das discussões desta 
segunda-feira na Conferên-
cia da ONU sobre Mudan-
ça Climática, COP26, que 
abriu a semana focando em 
“adaptação, perdas e da-
nos”. O principal pedido: 
que países desenvolvidos 
cumpram com a promessa 
de ajudar financeiramente 
as pequenas nações que já 
estão em risco de perder 
muito no combate à mu-
dança climática.

O anúncio da última se-
mana de que a promessa de 
repassar US$ 100 bilhões 
por ano para iniciativas de 
financiamento climático 
nos países em desenvolvi-
mento será atrasada foi o 
“grande elefante na sala” 
nesta segunda-feira, mas 
o problema foi reconheci-
do por vários líderes. “As 
nações desenvolvidas es-
tão nos desapontando, são 
elas que têm os recursos 
e a tecnologia para fazer a 
diferença e ainda assim dei-
xaram fora da mesa o po-
tencial para energia limpa 
e adaptação, ao falhar com 
o compromisso dos US$ 
100 bilhões. Nós, os mais 
vulneráveis, fomos avisados 
para engolir isso e esperar 
até 2023”, disse um partici-
pante.  “Do oceano surgiu 
a vida, a paz e o conforto, 
um mundo desconhecido 
para muitos mas que esta-
va com meu povo. Iremos 
lembrar um tempo onde 
nossas casas estavam de pé 
e orgulhosas, já que hoje já 
não mais estão. Aquele lu-
gar agora foi tomado pelo 
mar.”

O oitavo dia da COP26 
começou com este poema 
recitado por uma ativista da 
Papua Nova Guiné, um pa-
ís-ilha no Sudoeste do Pací-
fico. Suas palavras ecoaram 

na sala de conferências da 
Zona Azul, enquanto lágri-
mas caíam pelo seu rosto: 
“nunca sabemos quando 
a onda virá para engolir as 
nossas casas. Nossas cultu-
ras, nossos idiomas e nos-
sas tradições serão levadas 
pelo oceano. Quando vocês 
dizem de 2030 até 2050, co-
mo vocês podem colocar 
prazos para daqui a nove ou 
29 anos sendo que meu po-
vo já provou que devemos 
agir agora e não perder mais 
tempo”, disse ela, explican-
do que o oceano que já ge-
rou a vida do seu povo, ago-
ra se tornou um “algoz”.  

Ela não estava sozinha. 
Dali a alguns metros, em 
outra sala, outra jovem, so-
brevivente do super tufão 
Haiyan, que atingiu as Fi-
lipinas há exatamente oito 
anos, também levou uma 
mensagem rígida ao mun-
do: “eles pararam de contar 
quando o número de mor-
tos atingiu 6 mil, mas ainda 
existiam 1,6 mil corpos per-
didos. Hoje, estamos gri-
tando por justiça para nos-
sos amigos e famílias que 
perderam as vidas devido 
aos desastres climáticos. Os 
jovens das Filipinas estão 
lutando por um futuro sem 
a ansiedade e o medo de 
que outro Haiyan venha de 
repente para ameaçar as vi-
das e os sonhos dos nossos 
entes queridos. Não mere-
cemos viver com medo”, 
disse ela.  

Para ela, a COP26 deve-
ria ser uma oportunidade 
para defender a agenda de 
perdas e de danos. “Hoje, 
exatamente oito anos de-
pois que o Haiyan mudou 
completamente a vida dos 
filipinos, os impactos da 
mudança climática só estão 
piorando. Eles não deve-
riam esperar por justiça”, 
disse ela, acrescentando que 
as empresas e outros emis-
sores de carbonos deveriam 
ser responsabilizados.

Perdas e danos

O termo “perdas e da-
nos” é utilizado na Con-

venção-Quadro da ONU 
sobre Mudança Climática, 
Unfccc, para se referir aos 
danos causados pelo ho-
mem na mudança climáti-
ca. A resposta apropriada 
à questão, entretanto, tem 
sido disputada desde a 
adoção da convenção. Es-
tabelecer a responsabilida-
de e a compensação para 
perdas e danos nas nego-
ciações tem sido há muito 
tempo uma meta dos pa-
íses vulneráveis e em de-
senvolvimento da Aliança 
para Pequenos Países-Ilha 
e o Grupo dos Países Me-
nos Desenvolvidos. Os 
países desenvolvidos têm, 
contudo, há muitos anos, 
resistido aos pedidos por 
uma discussão apropriada 
sobre o assunto.

“Seis anos depois do 
Acordo de Paris, que tem 
um artigo específico sobre 
perdas e danos, os países 
pequenos ainda precisam 
lutar para ter um item na 
agenda desta COP”, dis-
se um representante da 
ONG Climate Internatio-
nal durante uma coletiva 
de imprensa. Outro gran-
de tema do dia: a adapta-
ção geralmente tem uma 
questão financeira envol-
vida. Líderes dos Peque-
nos Países-Ilha em Desen-
volvimento deixaram claro 
que os compromissos da 
última semana sobre flo-
restas, agricultura, finan-
ciamento privado e outras 
questões não foram sufi-
cientes. 

“Damos as boas vindas 
aos novos compromissos 
feitos na semana passada, 
mas com todo o respeito 
e para ser honesto, não 
consigo ficar empolga-
do. Estão faltando vários 
compromissos, enquanto 
outros apareceram aqui 
com compromissos insu-
ficientes que apenas colo-
caram lombadas na estra-
da que leva ao lado errado 
do aquecimento de 1.5 
graus”, afirmou o primei-
ro-ministro do Fiji, Frank 
Bainimarama.

O primeiro-ministro do 

Fiji lembrou que desde o 
Acordo de Paris, 13 ciclo-
nes já atingiram o seu país, 
e por isso, não se pode mais 
atrasar a construção da resi-
liência, e para isso, “é muito 
claro e simples”: o dinheiro 
é necessário. “Nem eu nem 
nenhum fijiano estamos 
preparados para fazer o ne-
cessário para garantir nossa 
cadeia alimentar e garantir 
que podemos crescer a eco-
nomia da nossa ilha. Temos 
as soluções e temos a nossa 
experiência”, ele afirmou, 
dizendo às delegações em 
Glasgow que Fiji há ofere-
ceu refúgio às populações 
das ilhas de Kiribati e Tuva-
lu, se as suas casas desapa-
recerem antes. 

O ministro do Meio 
Ambiente de Granada afir-
mou que as promessas da 
semana passada precisam 
ser traduzidas em ações 
significativas no terreno. 
“A mudança climática pa-
ra nós das ilhas não é uma 
coisa abstrata. É real e vi-
vemos isso todos os dias. 
Se a mitigação é uma ma-
ratona para nos manter na 
meta de 1,5 grau, a adapta-
ção é o impulso enquanto 
lutamos com os impactos 
e a urgência em proteger a 
vida e os meios de subsis-
tência”, ele destacou.  

Enquanto isso, a envia-
da das Ilhas Marshall para 
o Clima, Kathy Jetñil-Ki-
jiner, afirma que a ciência 
está começando a demons-
trar que as medidas de 
adaptação vão custar mui-
to mais do que US$ 100 
bilhões por ano. “Estamos 
considerando bilhões de 
dólares para implementar 
nossos planos nacionais 
de adaptação. Recebemos 
estudos preliminares que 
nos mostram estimativas 
de dezenas de bilhões para 
recuperação de terras, ele-
vação de partes das nossas 
terras e migração interna. 
Quando negociamos uma 
nova meta de financia-
mento até 2025, ela deve 
ser baseada na ciência. O 
primeiro alvo era uma es-
timativa”, explicou. 

Mercado continua 
empurrando inflação 
para dois dígitos

O mercado finan-
ceiro não para de 
elevar suas esti-

mativas de crescimento da 
inflação e da taxa de juros 
básica (Selic) e de recuo 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) para este ano. Tanto 
assim, que pela trigésima 
primeira vez consecutiva, a 
estimativa da inflação oficial 
no país foi de alta, passan-
do de 9,17% para 9,33%. O 
centro da meta de inflação 
em 2021 é de 3,75%. Pelo 
sistema vigente no país, se-
rá considerada cumprida se 
ficar entre 2,25% e 5,25%.

Com isso, a projeção do 
mercado já está acima do 
dobro da meta central de in-
flação (7,5%). Para 2022, o 
mercado financeiro subiu de 
4,55% para 4,63% a estima-
tiva de inflação. Foi a 16ª alta 
seguida. No ano que vem, a 
meta central de inflação é de 
3,50% e será oficialmente 
cumprida se o índice oscilar 
de 2% a 5%. A estimativa se 
aproxima mais do teto do sis-
tema de metas.

Em setembro, puxada 
pelo aumento de preços de 
energia elétrica e combustí-
veis, a inflação subiu 1,16%, 
a maior para o mês desde 
1994, de acordo com o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Com is-
so, o indicador acumula altas 
de 6,9% no ano e de 10,25% 
nos últimos 12 meses.

Os dados de outubro serão 
divulgados esta semana pe-

lo instituto, mas o IPCA-15, 
que é a prévia da inflação ofi-
cial, ficou em 1,20% no mês 
passado. No ano, o IPCA-15 
acumula alta de 8,30% e, em 
12 meses, de 10,34%.

Para este ano, o mercado 
manteve estimativa de que a 
Selic encerre em 9,25% a.a.. 
Para isso, o Comitê de Po-
lítica Monetária (Copom) 
precisa elevar a taxa em 1,5 
ponto percentual, saindo dos 
atuais 7,75% a.a.. A última 
reunião do ano acontece em 
dezembro. A alta na expecta-
tiva da Selic ocorre em meio 
ao avanço das estimativas 
para a inflação. A previsão 
do mercado financeiro para 
o Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), a 
inflação oficial do país, alcan-
çou 9,33% para este ano e 
4,63% em 2022. Há um mês, 
as estimativas eram de 8,59% 
e 4,17%, respectivamente.

As instituições financeiras 
consultadas pelo BC reduzi-
ram a projeção para o cresci-
mento da economia brasileira 
este ano de 4,94% para 4,93%. 
Para 2022, a expectativa para 
Produto Interno Bruto (PIB) 
é de crescimento de 1%. Em 
2023 e 2024, o mercado finan-
ceiro projeta expansão do PIB 
em 2% e 2,05%, respectiva-
mente. A expectativa para a 
cotação do dólar se manteve 
em R$ 5,50 para o final des-
te ano. Para o fim de 2022, a 
previsão é de que a moeda 
americana fique nesse mes-
mo patamar.
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SEU
DIREITO

Bruna Carolina Bianchi de Miranda

Terça-feira, 9 de novembro de 2021

O que diz o STJ sobre 
a multa decendial nos 
contratos do SFH

“A multa decendial, devida em razão do atraso no 
pagamento da indenização objeto do seguro 

obrigatório, nos contratos vinculados ao Sistema Fi-
nanceiro da Habitação, é limitada ao valor da obrigação 
principal, sendo inviável o acréscimo de juros.” Assim 
concluiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) recente-
mente acerca da incidência de juros de mora na apli-
cação da multa decendial, a ser paga pelas seguradoras 
quando há eventual atraso nas indenizações nas deman-
das decorrentes do Sistema Financeiro da Habitação 
(SFH).

Muito embora o entendimento jurisprudencial seja 
no sentido de que as seguradoras têm legitimidade para 
figurar no polo passivo das demandas que envolvem 
o SFH, desde que tal responsabilidade esteja prevista 
na apólice, cumpre ponderar que é legitimidade exclu-
siva da Caixa Econômica Federal defender a apólice 
pública e o patrimônio do Fundo de Compensação de 
Variações Salariais (FCVS). Portanto, é imprescindível 
demonstrar e comprovar o vínculo do imóvel objeto 
da lide com a apólice pública, a fim de trazer a CEF a 
ingressar no processo visando a exclusão da respectiva 
seguradora.

Não obstante, ao se executar decisão que conde-
nou a seguradora ao pagamento de multa decendial, 
a controvérsia que surge é: se é devida ou não a inci-
dência de juros de mora sobre referida multa. Muito 
embora os exequentes incluam no cálculo da multa 
decendial os juros de mora de 1%, cumpre destacar 
que a aplicação da multa decendial deve obede-
cer estritamente o limite estabelecido no art. 412 
do Código Civil de 2002, isto é, de que o valor da 
cláusula penal não pode exceder a quantia da obriga-
ção principal e o estipulado na cláusula do contrato, 
que estabelece 2% sobre a indenização sem prejuízo 
da correção monetária, uma vez que tal cumulação 
importa em ilegalidade.

Interpretação diversa do esclarecido acima contraria 
o entendimento do STJ, que já decidiu no sentido de 
que a multa decendial está limitada ao valor da conde-
nação principal, sem o acréscimo dos juros moratórios. 
A decisão do STJ reconheceu em parte os recursos das 
seguradoras, limitando a multa ao montante da obriga-
ção principal.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPE-
CIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS DE 
CONSTRUÇÃO. MULTA DECENDIAL. LIMITA-
ÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. 
SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é 
firme no sentido de que a multa decendial pactuada 
para o atraso do pagamento da indenização é limitada 
ao montante da obrigação principal. Incidência, por-
tanto, do Enunciado nº 83/STJ. 2. Agravo interno não 
provido.”

Importante destacar que a natureza da multa de-
cendial é proporcionar subsídios ao segurado para a 
reforma do imóvel e não “enriquecer o segurado”. 
Conforme prevê o art. 413 do Código Civil de 2002, a 
penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz 
se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte 
ou se o montante da penalidade for manifestamente 
excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do 
negócio.

Portanto, é de extrema importância a revisão e im-
pugnação dos cálculos quando o exequente inclui, no 
cálculo do cumprimento da sentença, os juros sobre 
a multa decendial. Ao executado (seguradora) caberá 
impugnar o excesso de execução, visto que a multa de-
cendial deve obedecer o previsto no art. 412 do Código 
Civil de 2002, bem como o estipulado na cláusula do 
contrato.

Bruna Carolina Bianchi de Miranda é advogada e gestora da equipe de 
Sistema Financeiro Habitacional no escritório Rücker Curi Advocacia e 

Consultoria.

RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 16.727.386/0001-78 - NIRE: 33.3.0030412-6

EDITAL DE AVISO AOS ACIONISTAS
Ficam os Senhores Acionistas da RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A., socieda-
de inscrita no CNPJ sob o nº 16.727.386/0001-78 (“Companhia”), avisados 
que se encontram à disposição na Sede Social da Companhia, localizada na 
Rua da Assembleia, nº 10, 39º andar - parte, nesta Capital, os documentos 
a que se refere o art. 133, alíneas I, II e III da Lei nº 6404/76, relativos aos 
exercícios encerrados em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Rio de Ja-
neiro, 20 de outubro de 2021. Armando Guerra Junior - Diretor Presidente.

Lançado edital para concessão 
de novo Bloco 3 de saneamento
O Banco Nacional 

de Desenvolvi-
mento Econômi-

co e Social (BNDES) e o 
Governo do Rio de Janeiro 
lançaram nesta segunda-fei-
ra, edital da fase 2 da conces-
são do serviço de saneamen-
to no estado, o novo Bloco 
3, atualmente prestado pela 
Companhia Estadual de 
Águas e Esgoto (Cedae).

Nessa fase, o vencedor 
do leilão, que está previsto 
para o dia 29 de dezembro 
na B3, em São Paulo (SP), 
deverá universalizar o for-
necimento de água e trata-
mento de esgoto para mais 
de 2,7 milhões de pessoas 
em até 11 anos, de acordo 
com o novo marco legal do 
saneamento.

A péssima qualidade da 
água distribuída pela Cedae 
vem sendo questionada pela 
população e endossada por 
especialistas. Os problemas 

como gosto ruim e cor bar-
renta da água que sai nas 
torneiras são recorrentes. 
Muitos moradores da Zona 
Sul do Rio de Janeiro são 
obrigados a ferver a água, 
após processo de filtragem.

Após nova rodada de 
negociações com os muni-
cípios que não aderiram ao 
primeiro leilão, o novo blo-
co 3 foi significativamente 
ampliado de 7 para 21 muni-
cípios: Bom Jardim, Bom Je-
sus do Itabapoana, Carape-
bus, Carmo, Itaguaí, Itatiaia, 
Macuco, Natividade, Para-
cambi, Pinheiral, Piraí, Rio 
Claro, Rio das Ostras, Rio de 
Janeiro (Zona Oeste/AP-5), 
São Fidélis, São José de Ubá, 
Sapucaia, Seropédica, Sumi-
douro, Trajano de Moraes e 
Vassouras, ampliando para 
2,7 milhões o total de pesso-
as beneficiadas.

Os investimentos neces-
sários para se atingir 99% 

de abastecimento de água 
e 90% de tratamento de es-
goto foram estimados em 
R$ 4,7 bilhões e a expecta-
tiva é de que sejam gerados 
4.700 empregos diretos e 
indiretos. Não há previsão 
de aumento real de tarifas a 
serem cobradas. Adicional-
mente, a tarifa social apli-
cada pela Cedae, destinada 
à população de mais baixa 
renda, que hoje é cobra-
da de 0,54% das unidades 
consumidoras, deverá ser 
expandida para até 7,5%. 
A concessão tem prazo de 
duração para exploração do 
serviço de 35 anos, idêntico 
ao praticado nos outros três 
blocos já licitados.

Fases

Na fase 1 do projeto, 
com no leilão foi realizado 
em abril de 2021, foram ar-
rematados os blocos 1, 2 e 

4 da concessão dos serviços 
de água e esgoto de municí-
pios do Rio de Janeiro. Ao 
todos, os três projetos fo-
ram leiloados por mais de 
R$ 22 billhões, com ágio de 
114%. O bloco 3, último a 
ser licitado, ficou sem oferta 
após a retirada da proposta 
do consórcio liderado pela 
Aegea, vencedora de dois 
lotes (blocos 1 e 4), confor-
me permitido pelo edital.

Os contratos de conces-
são dos 3 blocos leiloados 
em abril de 2021 foram as-
sinados em agosto de 2021. 
Em 1º de novembro, a con-
cessionária Águas do Rio 
(Aegea) iniciou as operações 
na área de concessão dos 
blocos 1 e 4. Em suas du-
as fases, o projeto de sane-
amento do Rio de Janeiro, 
que é o maior do gênero no 
Brasil, deve gerar 45 mil em-
pregos e investimentos de 
cerca mais de R$ 32 bilhões.

Com alta de 15% varejo volta ao nível pré-pandêmico

Black Friday: 97% vão pagar com cartão de crédito

A movimentação no 
varejo paulistano 
em outubro fechou 

com alta de 15,2% sobre o 
mesmo mês do ano passa-
do, o que representa cres-
cimento real de 1% para 
o setor. Os dados são do 
último Balanço de Vendas, 
elaborado pelo Instituto 
de Economia Gastão Vidi-
gal (IEGV) da Associação 
Comercial de São Paulo 
(ACSP), com amostra da 
Boa Vista S/A. De acordo 
com o indicador, o nível de 
vendas em outubro deste 
ano na capital paulista foi 
superior em 1,1% compa-
rado com o mesmo mês de 
2019.

Seguindo a curva ascen-
dente dos últimos meses, o 
Balanço de Vendas apon-
tou alta de 17,4% no varejo 
paulistano sobre setembro. 
O principal fator para o sal-
do se manter positivo foi a 
venda de presentes e itens 
para o Dia das Crianças, 

que já havia apresentado 
33,8% de alta na primeira 
quinzena de outubro sobre 
o mês anterior.

O economista da ACSP 
Marcel Solimeo avaliou 
que o cenário está cada vez 
mais favorável com o fim 
das restrições de funciona-
mento e com o avanço da 
vacinação. “A expectativa 
para novembro é de con-
tinuidade do crescimento 
das vendas do varejo, que 
será puxado principalmente 
pelas promoções da Black 
Friday e pelo e-commerce”, 
estima. De acordo com o 
levantamento “Expectativa 
das micro e pequenas em-
presas para a Black Friday 
2021” realizado pela plata-
forma de gestão para MPEs 
Vhsys na primeira quin-
zena de outubro com 856 
empreendedores de todo o 
Brasil, 85,9% dos micro e 
pequenos empresários en-
trevistados acreditam que o 
avanço da vacinação e a fle-

xibilização das normas de 
distanciamento vão contri-
buir para as vendas na Black 
Friday. E quase metade dos 
participantes da pesquisa, 
45,8%, acreditam que o fa-
turamento na “temporada 
de compras” pode salvar o 
ano ou ser o melhor resul-
tado mensal até agora para 
as empresas.

A ampliação dos canais 
de vendas virtuais, como co-
mércio eletrônico, market-
places e lojas online, será o 
fator que mais influenciará 
o aumento das vendas na 
Black Friday segundo o es-
tudo, com 25,8% das res-
postas. Outros destaques 
foram maior familiariza-
ção do público com com-
pras pela internet (26,1%) 
e aumento da circulação 
de pessoas nas ruas (18%). 
Quando perguntados so-
bre os descontos “reais” 
que pretendem dar na Bla-
ck Friday, 44,2% dos en-
trevistados disseram que 

reduzirão os preços em até 
20%, outros 18% disseram 
que os descontos em seus 
produtos e serviços serão 
de 21% a 40% e 4,6% dos 
participantes planejam 
promoções ainda maio-
res – com descontos entre 
41% e 60%.

Mais da metade dos 
empreendedores que par-
ticiparão da Black Friday 
o farão tanto no ambien-
te físico quanto no virtual 
(60,4%), enquanto 22,2% 
pretendem focar no digital 
e 17,4% atuarão somente 
no ambiente físico. Alguns 
fatores que podem atrapa-
lhar os resultados das em-
presas nesta Black Friday, 
segundo os participantes da 
pesquisa, são: alta nos pre-
ços para produção (44,6%), 
falta de estoque (36,7%), 
atraso na entrega de pro-
dutos (19,4%) e dificulda-
de de atendimento causada 
pelo aumento de demanda 
(15,1%).

O cartão de crédito é a es-
colha prioritária de pagamen-
to durante as compras na 
Black Friday deste ano (que 
acontece no próximo dia 
26). Isso é o que mostra uma 
pesquisa realizada pela Trigg, 
entre os dias 22 e 26 de ou-
tubro, com 7,44 mil brasilei-
ros. Dos 88% que pretendem 
comprar algo específico nes-
ta data, cerca de 97% darão 
preferência para o cartão de 
crédito como forma de paga-
mento para as compras.

A expectativa também 
é mais otimista para a Bla-
ck Friday 2021, comparada 
com o último ano, já que em 
2020, um pouco mais da me-
tade, 54%, dos respondentes 
disseram ter realizado com-
pras na data. Quase metade, 
inclusive, pretende gastar 
mais do que as compras do 
ano passado. Para 95% dos 
entrevistados, o que mais in-

fluencia na hora da compra 
é o frete e a facilidade no 
pagamento (como parcela-
mento sem juros). Além do 
mais, cerca de 65% preten-
dem usar os meios online, 
como forma de praticidade.

Para 71% deles a meta 
é aproveitar a Black Fri-
day para fazer as compras 
de Natal. Eletrodomés-
tico e tecnologia lideram 
o ranking da intenção de 
compra. 41,3% e 29,47%, 
respectivamente. Apesar de 
um cenário inflacionado, 
67,8% pensam em gastar 
mais de R$ 1 mil. Desses, 
30,2%, pretendem passar 
dos R$ 3 mil em compras. 
Com relação a expectativa 
de desconto na data, 65% 
espera pagar entre 20 e 50% 
mais barato nos produtos.

Já levantamento da 
Offerwise constatou que 
70% dos entrevistados pre-

tendem realizar compras 
virtuais na Black Friday 
deste ano. Segundo pes-
quisa feita pelo UOL, 92% 
das pessoas que pretendem 
comprar durante a Black 
Friday estão optando por 
pesquisar antecipadamente 
os percentuais de descontos 
dos produtos de interesse.

Por outro lado, a pesquisa 
“A jornada do consumidor 
na Black Friday”, desen-
volvida pela All iN | Social 
Miner em parceria com a 
Opinion Box, ouviu 1,01 mil 
brasileiros, de todas as regi-
ões e classes sociais, entre 
os dias 13 e 18 de outubro, 
apontou que 60% dos res-
pondentes tem certeza de 
que vão às compras na data, 
enquanto 24% ainda estão 
em dúvida. Outro fato a se 
destacar é que 26% das pes-
soas pretendem adiantar as 
compras de Natal e 22% es-

tão abertas a comprar itens 
que não planejaram, mas 
que seriam interessantes se 
encontrassem ofertas.

Para 2021, itens de super-
mercado subiram 10 pontos 
percentuais no interesse de 
compra do público, em rela-
ção ao estudo de 2020. Com 
o avanço da vacinação, pare-
ce crescer também o interes-
se do público por viagens e 
turismo, uma vez que a ca-
tegoria apresentou um salto 
de 7 pontos percentuais na 
intenção de compra, sendo 
que vale destacar também 
que 31% do público A e B 
demonstra interesse neste 
segmento – contra 18% da-
queles das classes C, D e E. 
Além disso, as mulheres têm 
a maior intenção de compra 
em itens de Casa e Decora-
ção – 36% do público femi-
nino contra 22% do mascu-
lino.
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Três perguntas: o comércio exterior e as pequenas e médias empresas

Conversamos com 
Fábio Pizzamiglio, 
diretor da Efficien-

za, empresa de assessoria 
para negócios internacio-
nais, sobre o desempenho 
das pequenas e médias em-
presas no comércio exterior 
brasileiro. Também conver-
samos sobre as principais 
dores dessas empresas e 
sobre o que elas podem fa-
zer para melhorar suas per-
formances considerando a 
expectativa de uma taxa de 
câmbio de 5,50 para 2022.

Como as pequenas e 
médias empresas estão 
se saindo no comércio 
exterior?

Ao contrário do que se 
imaginava, a participação 
de pequenas e médias em-
presas aumentou considera-
velmente com a pandemia. 
Com a demanda nacional 
muitas vezes represada ou 
estagnada, essas empresas 
optaram por buscar no-
vos mercados internacio-
nais, com muito sucesso na 
maioria das vezes. Inclusive, 
colocando produtos inova-
dores e com preços compe-
titivos no mercado externo. 
Um dos pontos que ajuda 
essas empresas a terem des-
taque, é que pelo seu porte, 
elas conseguem ser mais di-
nâmicas e menos engessa-
das que muitas empresas gi-

gantes, conseguindo mudar 
seu foco e direcionamento 
com mais agilidade.

Podemos comprovar isto 
pelos dados divulgados pela 
Agência Brasileira de Pro-
moção de Exportações e In-
vestimentos (Apex-Brasil), 
os quais apontam que em 
torno de 32% das exporta-
ções realizadas pelo Brasil 
no ano de 2020 foram feitas 
por microempresas. Anali-
sando os dados do DataSe-
brae, verificamos que quase 
vinte e duas mil empresas 
nacionais realizam expor-
tações, sendo que 41% de-
las são pequenos negócios. 
Com estes dados podemos 
perceber como as pequenas 
e médias empresas estão ca-
da vez mais procurando o 
mercado internacional para 
a realização de suas opera-
ções.

Quais são as principais 
dores dessas empresas 
para importar e exportar?

As principais dores en-
frentadas por essas empre-
sas são a inflação do dólar; 
a necessidade de atualização 
tecnológica; a adequação do 
produto ao mercado exter-
no; o financiamento da ven-
da e da produção; o contro-
le de qualidade; a legislação 
do mercado externo; a em-
balagem e o transporte. 

Outro ponto importante 

que acaba dificultando a vi-
da de empresas de pequeno 
porte é que na maioria das 
vezes elas estão enquadra-
das no Simples Nacional, 
o que as impossibilita de 
utilizar os créditos gerados 
pelos tributos pagos, au-
mentando o custo de suas 
cadeias de produção. Isso 
não ocorre com as empre-
sas de lucro real e presumi-
do.

Perscrutando esses desa-
fios:

    • a inflação do dólar 
afeta os insumos utilizados 
por essas empresas, que pa-
ra obter ganho, necessitam 
imputar o valor aos produ-
tos exportados;

    • essas empresas pre-
cisam investir tecnologi-
camente, modernizando a 
confecção de suas merca-
dorias para competir com 
os produtos no mercado in-
ternacional de forma justa e 
plausível;

    • o financiamento da 
venda e produção são afe-
tados no comércio interna-
cional devido ao aumento 
do prazo de fabricação, 
venda e faturamento, pois 
a logística é mais complexa, 
demandando maior capital 
de giro dessas empresas pa-
ra realização do ciclo;

    • o controle de quali-
dade precisa ser mais rigo-
roso, principalmente devido 

a competição no exterior 
ser maior e o cliente bus-
car mais excelência em suas 
aquisições.

Outro ponto importante, 
sobre o qual deixamos aqui 
o nosso alerta, é sempre 
desconfiar de negócios que 
são muito bons para serem 
verdade. É importante fazer 
uma pesquisa de quem você 
está comprando ou venden-
do para verificar a serieda-
de dessa empresa, evitando 
surpresas que podem gerar 
grandes prejuízos financei-
ros e de credibilidade no 
mercado.

Como as pequenas e 
médias empresas podem 
melhorar as suas perfor-
mances no comércio ex-
terior brasileiro? Na sua 
opinião, como elas de-
vem lidar com a expecta-
tiva de uma taxa de câm-
bio de 5,50 para 2022?

Para as pequenas e mé-
dias empresas melhorarem 
suas performances no co-
mércio exterior é de extre-
ma importância que elas 
consigam se adaptar aos 
países de destino de suas 
mercadorias, cumprindo 
requisitos de qualidade 
e valor competitivo com 
seus concorrentes no exte-
rior. Com esta finalidade, é 
fundamental que elas atua-

Fábio Pizzamiglio - Diretor da Efficienza

lizem seus processos pro-
dutivos visando a fabrica-
ção de um bem de padrão 
elevado. 

Para lidar com a expec-
tativa de uma taxa de câm-
bio de 5,50 para 2022, essas 
empresas devem analisar as 
variações para aproveitar as 
oportunidades no merca-
do. No caso das importa-
ções, quanto menor a taxa, 
menor torna-se o custo de 
insumos importados, o que 
reduz o gasto no processo 
produtivo da mercadoria, 
mantendo um produto de 
qualidade com a possibili-
dade de se obter um lucro 
maior. Portanto, caso seja 
possível, o interessante é 
aproveitar quando a taxa es-

tá mais acessível para reali-
zar as importações, às vezes 
conseguindo até reservar 
um estoque para o futuro.

No caso das exporta-
ções, o dólar alto é um 
momento para se benefi-
ciar, pois os produtos na-
cionais ficam mais bara-
tos e competitivos, o que 
faz com que eles ganhem 
mercado. Outra dica im-
portante, é que as empre-
sas façam um planejamen-
to e formem seus preços 
sempre considerando uma 
“gordura” no câmbio para 
poderem absorver varia-
ções que certamente ocor-
rerão sem que isso inviabi-
lize seus produtos de uma 
hora para outra.

Embraer: Quatro novos conceitos  
de aeronaves sustentáveis

A Embraer anunciou 
nesta segunda-feira 
um novo projeto, 

uma família de aeronaves 
conceito, concebida para 
ajudar a indústria a atingir 
sua meta de zero emissões 
líquidas de carbono até 
2050. Os detalhes da “Ener-
gia Family”, a mais recente 
da iniciativa da empresa de-
nominada Sustainability in 
Action, foram transmitidos 
ao vivo pelo YouTube, di-
reto da fábrica da Embraer 
em São José dos Campos.

A empresa fez parceria 
com um consórcio inter-
nacional de universidades 
de engenharia, institutos 
de pesquisas aeronáutica e 
pequenas e médias empre-
sas para entender melhor a 
captação, armazenamento e 
gerenciamento térmico de 
energia, e suas aplicações 
para a propulsão sustentá-
vel de aeronaves. A “Ener-
gia Family” é composta por 
quatro aeronaves conceito 

de tamanhos variados que 
incorporam diferentes tec-
nologias de propulsão – ele-
tricidade, célula de combus-
tível de hidrogênio, turbina 
a gás de duplo combustível 
e híbrido-elétrico. 

Cada aeronave está sen-
do analisada de acordo com 
sua viabilidade técnica e co-
mercial. Luis Carlos Affon-
so, vice-presidente sênior 
de Engenharia, Tecnologia 
e Estratégia Corporativa da 
Embraer, explicou a razão 
por trás da Energia Family. 
“Vemos nosso papel como 
desenvolvedor de novas 
tecnologias para contribuir 
com a indústria em suas 
metas de sustentabilidade. 
Não há solução fácil ou 
única para chegar à emis-
são zero. Novas tecnologias 
e sua infraestrutura de su-
porte serão disponibilizadas 
com o tempo. Estamos tra-
balhando agora para ajustar 
os primeiros conceitos de 
avião, aqueles que podem 

começar a reduzir as emis-
sões o quanto antes. Aero-
naves pequenas são ideais 
para testar e comprovar no-
vas tecnologias de propul-
são para que elas possam, 
posteriormente, ser aplica-
das em aeronaves maiores. 
É por isso que nossa Ener-
gia Family é uma platafor-
ma tão importante”. 

Combustível sustentável
Arjan Meijer, presidente 

e CEO da Embraer Avia-
ção Comercial, comentou 
sobre a estratégia da em-
presa em relação à susten-
tabilidade “Veremos uma 
grande transformação em 
nosso setor para uma avia-
ção mais sustentável. Com 
50 anos de experiência no 
desenvolvimento, certifica-
ção e suporte de aeronaves 
regionais, a Embraer está 
em uma posição ímpar pa-
ra viabilizar a introdução de 
novas tecnologias inovado-
ras e sustentáveis”.

Embora os aviões da 

Energia Family ainda es-
tejam na fase de projeto, a 
Embraer já avançou na re-
dução das emissões de suas 
aeronaves. A empresa tes-
tou combustível sustentável 
de aviação (SAF), misturas 
de cana de açúcar e com-
bustível derivado da planta 
de camelina e combustível 
fóssil, na sua família de E-
Jets. 

A meta da empresa é ter 
todos os aviões da Embraer 
compatíveis com SAF até 
2030. Em agosto passado, 
a Embraer fez voos com 
seu Demonstrador Elétri-
co, um monomotor EMB-
203 Ipanema, 100% mo-
vido a eletricidade. Já um 
demonstrador de célula de 
combustível de hidrogênio 
está planejado para 2025 e 
o eVTOL, um veículo de 
decolagem e pouso vertical 
totalmente elétrico e com 
zero emissões, está sendo 
desenvolvido para entrar 
em operação em 2026.

 China: 3º trimestre  
foi fraco para empresa  
de microcrédito

O número de em-
presas de micro-
crédito da China 

ficou em 6.566 no fim de 
setembro, representando 
uma queda em relação aos 
6.686 registrados no fim de 
junho, mostraram os da-
dos do Banco Popular da 
China (banco central) nesta 
segunda-feira. Os emprés-
timos pendentes chegaram 
a 935,3 bilhões de iuanes 
(US$ 146,14 bilhões), in-
cluindo 48,8 bilhões de iua-
nes de novos empréstimos 
concedidos nos primeiros 
três trimestres deste ano.

Os microcredores visam 
principalmente as pequenas 
empresas e os grupos de 
renda baixa que precisam de 
capital. Nos últimos anos, a 
China tornou a regulação do 
setor mais rígida para contro-
lar os riscos financeiros. Os 
dados do banco central mos-
tram que a Província de Jian-
gsu, no leste da China, tinha 
571 empresas de microcrédi-
to até o fim de setembro, o 
maior número entre as regi-
ões de nível provincial.

Segundo a agência Xi-
nhua, a necessidade de cré-
dito na China é muito gran-
de. Em 2020, o governo 
anunciou um projeto-piloto 
de novas empresas de finan-
ciamento, de microcrédito e 
capital privado. Esse tipo de 
financiamento - que aconte-
ce fora do sistema bancário 
estatal - é comum na China. 
Só a cidade de Wenzhou, na 
província de Zheijang, tem 
mais de 400 mil pequenas 
empresas de manufatura, e 
muitas delas dependeram 
de capital particular porque 
os bancos estatais chineses 
não costumam emprestar 
dinheiro para empreendi-
mentos iniciantes.

Fala-se que muitos desses 
empréstimos ocorrem de 
forma ilícita e que o governo 
faz vista grossa para a maior 
parte do mercado privado de 
crédito, desde que a taxa de 
juros cobrada pelos credores 
não passe do quádruplo da 
taxa cobrada pelos bancos 
estatais. No entanto, muitos 
empréstimos são feitos a ta-
xas muito mais altas.
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BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
CNPJ no 33.254.319/0001-00  –  NIRE 33.300.316.906
Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária  

realizada em 5.7.2021
Data, Hora, Local: Em 5.7.2021, às 18h, na sede social, Praça Quinze de 
Novembro, 20, 11o andar, salas 1.101 e 1.102, Centro, Rio de Janeiro, RJ, 
CEP 20010-010. Mesa: Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: 
Ismael Ferraz. Quórum de Instalação: Totalidade do Capital Social. 
Edital de Convocação: Dispensada a publicação de conformidade com o 
disposto no § 4o do Artigo 124 da Lei no 6.404/76. Deliberação: Aprovaram, 
sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada 
na Reunião daquele Órgão de 28.6.2021, dispensada sua transcrição, por 
tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para alterar o endereço 
da sede da Sociedade de Praça Quinze de Novembro, 20, 11o andar, 
salas 1.101 e 1.102, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20010-010 para Rua 
Senador Dantas, 61, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20031-202, com 
a consequente alteração da redação do Artigo 3o do estatuto social. Em 
consequência, a redação do mencionado dispositivo passa a ser a seguinte, 
após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil: “Artigo 
3o) A Sociedade tem sede na Rua Senador Dantas, 61, Centro, Rio de 
Janeiro, RJ, CEP 20031-202, e foro no mesmo Município.” Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, 
lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por 
todos os presentes que a subscrevem. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro 
Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Banco Bradesco S.A. 
representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores Eurico Ramos 
Fabri e André Rodrigues Cano. Declaração: Declaro para os devidos 
fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são 
autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Presidente: 
Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. Certidão: Junta 
Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Banco Losango S.A. - 
Banco Múltiplo. NIRE: 33.300.316.906. Certifico o arquivamento em 
3.11.2021 sob número 00004593682.

CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO
Fundado em 15 de Novembro de 1895

ASSEMBLEIA GERAL REUNIÃO ORDINÁRIA DIA 04.12.2021 – ELEIÇÃO
De acordo com o artigo 81 do Estatuto, ficam convocados os membros da 
Assembleia Geral do Clube de Regatas do Flamengo – associados quites com 
o Clube e que constem da Relação de Eleitores encaminhada pelo Conselho 
de Administração – para a reunião ordinária (ELEIÇÃO) a realizar-se no 
próximo dia 04 de dezembro de 2021, sábado, no Ginásio Hélio Maurício, 
situado na Av. Borges de Medeiros, 997, Lagoa, no horário das 8h às 21h, 
para a seguinte ORDEM DO DIA: a) Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do 
FLAMENGO para o triênio 2022/2024; b) Eleger e empossar o Presidente e o 
Vice-Presidente da Assembleia Geral do FLAMENGO para o triênio 2022/2024; 
c) Eleger e empossar os membros do Corpo Transitório do Conselho Deliberativo 
do FLAMENGO e seus suplentes para o triênio 2022/2024; d) Eleger e empossar 
os membros do Corpo Transitório do Conselho de Administração do FLAMENGO 
e seus suplentes para o triênio 2022/2024. • A eleição será realizada na forma dos 
artigos 80, 81, 83 e 151 do Estatuto Social, c.c o Capítulo III do Procedimento  
Eleitoral do Regimento Interno da Assembleia Geral. • O associado deverá estar  
em dia com suas contribuições sociais. • O associado deverá apresentar 
cédula de identidade, independentemente da carteira social. • Esta Presidência 
assegurará o atendimento das imposições das autoridades públicas locais, 
com aferição de temperatura, distribuição de álcool em gel e exigência do 
uso obrigatório de máscaras faciais. 

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2021.
Marcelo Conti Baltazar - Presidente da Assembleia Geral

Petrobras no centro da retomada econômica do RJ
Perspectivas para entorno do Polo GasLub, em Itaboraí

Dias depois de ser 
alvo de críticas por 
parte de Jair Bolso-

naro lançar no ar a ideia de 
privatizar a Petrobras, o pre-
sidente da estatal, Joaquim 
Silva e Luna, participou nesta 
segunda-feira do “Encon-
tro para o Desenvolvimen-
to Econômico Regional do 
Rio de Janeiro”, promovido 
em Itaboraí pelo governo do 
estado para debater soluções 
de fomento e retomada das 
atividades econômicas em 
municípios do Leste Flumi-
nense. A estatal foi colocada 
como principal radar para 
atrair investimentos. 

Durante o evento, Silva e 
Luna destacou a recente as-
sinatura de um protocolo de 
intenções, com o governo 
do estado, para o desenvolvi-
mento industrial do entorno 

do Polo GasLub, que permi-
tirá fomentar as condições 
necessárias à instalação de 
outras empresas na região. 
O objetivo é que essas em-
presas possam aproveitar 
a infraestrutura e insumos 
disponíveis, resultando em 
incremento econômico local.

A expectativa é que, com 
as operações do Polo Gas-
Lub iniciadas, o que está pre-
visto para 2022, a presença 
da Petrobras na economia 
do Estado do Rio de Janei-
ro se torne ainda mais forte. 
Somente nos últimos cinco 
anos a companhia teve uma 
contribuição de R$ 70 bilhões 
em arrecadação de royal-
ties e ICMS para o estado. 
“Iniciativas de desenvolvi-
mento como esta, voltadas 
para a união entre indústria 
e estado, elevam nossa con-

fiança em que, mesmo em 
cenários tão desafiadores, 
seguimos altamente compro-
metidos em continuar con-
tribuindo para um presente 
e um futuro de crescimento, 
oportunidades, emprego e 
renda para o nosso estado do 
Rio de Janeiro e para o país.”, 
ressaltou Silva e Luna.

No terceiro trimestre, a 
Petrobras reportou lucro 
líquido de R$ 31,1 bilhões, 
27,3% menor que o do se-
gundo trimestre do ano, 
mas que diminuiu a dívida 
bruta da empresa para US$ 
59,6 bilhões.

Gás

O ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquerque, 
destacou a relevância dos in-
vestimentos. “O gás que a Pe-

trobras vai trazer do pré sal pa-
ra Itaboraí vai viabilizar muitos 
destes empreendimentos — 
apoiando a reindustrialização 
do Estado do Rio de Janeiro e 
a vinda de novos parceiros. O 
gás natural é um importante 
produto para a transição ener-
gética pela qual o mundo está 
passando. São menos emissões 
com mais geração, desenvolvi-
mento de novas tecnologias 
como a captura de carbono. O 
estado do Rio de Janeiro tem 
um papel importante no que 
chamamos de transição ener-
gética. Hoje é um dia feliz para 
o Estado do Rio de Janeiro e o 
Brasil”, afirmou.

Em 2020, mesmo durante 
o período de pandemia, fo-
ram R$ 26 bilhões em con-
tratos com mais de 2.600 
empresas fluminenses. Além 
disso, 70% dos investimen-

tos em pesquisa e desenvol-
vimento (P&D) da Petrobras 
estão alocados em projetos 
executados no Rio de Janeiro. 
Foram investidos pela em-
presa, ainda, R$ 42 milhões 
em projetos socioambientais 
no estado.

O Projeto Integrado Ro-
ta 3 disponibilizará mais 
uma rota de escoamento 
para o gás natural do pré-
sal. Este projeto contempla 
a construção de uma Uni-
dade de Processamento de 
Gás Natural (UPGN) no 
Polo GasLub em Itaboraí, 
com capacidade de proces-
sar até 21 milhões de m³ 
por dia; e a construção de 
um gasoduto de 355 km 
de extensão interligando as 
unidades de produção do 
pré-sal até a UPGN, sendo 
307 km de trecho marítimo 

(já construídos) e 48 km de 
trecho terrestre. Atualmen-
te a Petrobras já dispõe das 
Rotas 1 e 2 (respectivamen-
te, Caraguatatuba - SP, e 
Cabiúnas - Macaé - RJ) para 
escoar o gás produzido nos 
campos offshore.

Além do Polo GasLub, a 
Petrobras tem outras impor-
tantes ativos no Rio de Janeiro: 
desde os campos de petróleo 
nas Bacias de Santos e Cam-
pos, passando pela Refinaria 
de Duque de Caxias (Reduc), 
o Terminal de Regaseifica-
ção da Baía de Guanabara 
(GNL), e as usinas termelé-
tricas Termorio, Termoma-
caé, Baixada Fluminense e 
Seropédica além dos termi-
nais operados pela subsidiá-
ria Transpetro (Campos Elí-
seos, Aquaviário Angra, Ilha 
D’Água, Triunfo e Imbetiba).

Anapetro encaminha à CVM denúncia sobre royalty da SIX

A Associação Nacio-
nal dos Petroleiros 
Acionistas Minori-

tários da Petrobras (Anape-
tro) ingressou com denún-
cia na Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) contra 
acordo feito entre a Petro-
bras e a Agência Nacional 
do Petróleo (ANP) para o 
pagamento de RS 559 mi-
lhões devidos aos royalties 
da produção de petróleo e 
gás na Unidade de Indus-

trialização do Xisto (SIX), 
no Paraná.

A denúncia foi encami-
nhada na sexta-feira (5). A 
queixa da Anapetro à CVM 
acontece à véspera da re-
alização, nesta terça-feira , 
de audiência pública sobre 
o acordo, promovida pela 
ANP. A Six é uma refinaria 
localizada no município de 
São Mateus do Sul, no esta-
do de Paraná, que pertence 
à Petrobras, com capacidade 

instalada para 7.800 tonela-
das/dia de xisto. A empresa 
está na lista da Petrobras de 
empresas privatizáveis. 

O acordo, firmado no fi-
nal do mês passado, garan-
tiu abatimento de 50% no 
valor da dívida consolidada 
da Petrobras, estimada ori-
ginalmente em cerca de R$ 
1,1 bilhão, e que vem sendo 
cobrada pela ANP ao longo 
de quase 20 anos.

A Anapetro questiona as-

pectos do acerto, e pede que 
a CVM investigue se houve 
abuso de poder e desvio de 
finalidade, contrário aos in-
teresses da Petrobras e de 
seus acionistas minoritários, 
apenas para tornar a SIX 
atraente para o mercado. 

De acordo com a Ana-
petro, a questão do paga-
mento de royalties da Six é 
fruto de controvérsias entre 
a companhia e ANP desde 
2002. Ao longo desse perío-

do, a companhia foi conde-
nada administrativamente 
pela ANP, em função de di-
vergências sobre os valores 
dos royalties, e entrou com 
ações em sua defesa.

Na denúncia encaminha-
da à CVM, a Anapetro es-
tranha e contesta o fato de a 
Petrobras ter aberto mão de 
seus processos judiciais, an-
tes mesmo de ter a senten-
ça, e de ter firmado, subita-
mente, acordo com a ANP.

“Surpreende o fato de 
em controvérsia tão longa 
e complexa, com ações ju-
diciais ainda sem decisões, a 
Petrobras tenha firmado es-
se acordo milionário com a 
ANP. Isto leva a questionar 
se a empresa acelerou a ne-
gociação a fim de tornar pos-
sível a privatização da SIX”, 
diz o advogado Ângelo Re-
médio, do escritório Advoca-
cia Garcez, que representa a 
Anapetro nesta causa.

TERNIUM BRASIL LTDA. 
CNPJ: 07.005.330/0001-19 
AUDITORIA AMBIENTAL

A TERNIUM BRASIL LTDA. torna público que entregou ao Instituto Estadual 
do Ambiente - INEA. 27/08/2021, Relatório de Auditoria Ambiental dos anos 
de 2020 e 2021 para fabricação de placas de aço em Usina Siderúrgica 
Integrada, com capacidade de 5,0 milhões de toneladas por ano (MTPA) e 
Usina Termelétrica e informa que este estará à disposição para consulta na 
Av. João XXIII, s/n° - Santa Cruz no município do Rio de Janeiro, no período de 
09/11/2021 à 09/12/2021 horário das 09h às 16h. Informa ainda, que o referido 
relatório também estará disponível para consulta no endereço eletrônico 
www.inea.rj.gov.br/biblioteca. (Processo E- 07/503467/2010)

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.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
POSTO DE GASOLINA MAGNATA LTDA., CNPJ 34.354.993/0001-11, torna
público que requereu à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Inovação e Simplificação – SMDEIS, através do processo nº EIS-PRO-2021/
04006, Licença Ambiental Municipal de Operação – LMO para comércio
varejista de combustíveis para veículos automotores, localizado na Rua
Juiz Jorge Salomão, 16, Engenho Novo, Rio de Janeiro – RJ.

JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL
DA COMARCA DE MAGÉ

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO, com prazo
de 05 dias, extraído dos autos da ação indenizatória proposta por
DISTRIBUIDORA PROBE LTDA em face de REFRIGERANTES
PAKERA LTDA (Processo nº 0000109-88.2001.8.19.0029): A Dra.
MARIANNA MEDINA TEIXEIRA, Juíza de Direito, FAZ SABER aos
que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, especialmente a REFRIGERANTES PAKERA
LTDA, através de seu representante legal, de que no dia 29/11/
2021, às 12:00 horas, através do portal de leilões on-line
(www.rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER,
será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação
de R$ 37.907.544,36; ou no dia 02/12/2021, no mesmo horário e
local, a quem mais der independente da avaliação, o imóvel
situado na Rua Jacamar, nº 4, Pau Grande - Magé / RJ. Cf. o 2º
Ofício do RI de Magé, o imóvel encontra-se matriculado sob o nº
20.410 e registrado em nome de Refrigerantes Pakera Ltda,
constando os seguintes gravames: 1) R-5: Hipoteca em favor da
FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos, 2) R-43: Cédula de
Crédito Industrial em favor da Financiadora de Estudos e Projetos
– FINEP; 3) Av-44: Termo Aditivo à Cédula de Crédito Industrial, 4)
R-49: Penhora oriunda do presente feito. Consta ainda certificado,
que nos termos da consulta de indisponibilidade de bens na
data de 17/09/2021 as 14:53:13 horas, CONSTA
INDISPONIBILIDADE em face da proprietária: Refrigerantes
Pakera LTDA - ME, inscrita no cnpj sob nº. 28.931.863/0001-00,
Processo Administrativo 2013.246927, Ato Sigiloso 1/2014 em
10/01/2014, Ofício nº. 99/2013, Processo nº. 0079.13.073.958-8.
Indisponibilidade extraída dos autos do processo
01007676520195010054 de 09/07/2020. Indisponibilidade
extraída dos autos do processo 00105009520118130166 de 18/
08/2020. Indisponibilidade extraída dos autos do processo
50765819820204025101 de 18/11/2020. Débitos de IPTU: R$
342.376,86, mais acréscimos legais (2017 a 2021 - Inscrição:
603199). Débitos de Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e
Extinção de Incêndios: não há débito (Nº CBMERJ: 2565570-5).
Os créditos que recaem sobre o imóvel, serão sub-rogados sobre
o preço da alienação, na forma do o § 1º, do artigo 908, do CPC e
o parágrafo único do artigo 130 do CTN. Consta em andamento
Agravo de Instrumento nº 0053525-57.2021.8.19.0000, ainda
pendente de julgamento. Ficam os interessados intimados do
leilão pelo presente edital, suprindo a exigência contida no art.
889 do CPC. No caso de quaisquer das partes praticarem atos,
conjunta ou separadamente, que possam ensejar a suspensão
ou extinção da execução, já tendo sido expedido o edital do leilão,
pagarão, na medida de suas responsabilidades, a comissão do
leiloeiro na ordem de 1,5% (um por cento) do valor da avaliação.
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, 24/09/2021. – Eu, André Ricardo Souza da
Silva, Mat. 10-19771 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e
subscrevo. Dra. Marianna Medina Teixeira – Juíza de Direito.

COOPECLEAN – COOPERATIVA DE TRABALHO
E SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM GERAL .

CNPJ nº 25.311.067/0001-78 / NIRE nº 33.4.0005505-5
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Conselho de Administração da COOPECLEAN – COOPERATIVA DE
TRABALHO E SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM GERAL no
uso de atribuições estatutárias e legais, convoca seus sócios
cooperados, forma do Art.46 da Lei nº 5764/71, a reunirem-se em
Assembleia Geral Extraordinária em 22 de novembro de 2021 na Rua
Adolpho Bravo, nº 210 – Bacaxá, Saquarema/RJ com 1ª Convocação às
09:00h com quórum mínimo de instalação de 2/3 do número de sócios
cooperados; com 2ª convocação às 10:00h com quórum mínimo de
instalação de metade mais um do número de sócios cooperados e em 3ª
e última convocação às 11:00h com a presença de 50(cinquenta) sócios
cooperados ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de sócios
cooperados, prevalecendo o menor número, para analisarem e
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: - Aprovação da Incorporação
da Cooperativa. Saquarema, 08 de novembro de 2021.


	MM_01
	MM_02
	MM_03
	MM_04
	MM_05
	MM_06

