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BB tem lucro de R$ 5,1 
bi no terceiro trimestre
No acumulado o valor chega a R$ 15,1 bilhões

O Banco do Brasil (BB) 
registrou lucro líquido 
ajustado de R$ 5,1 bi-

lhões no terceiro trimestre deste 
ano, um aumento de 47,6% em 
comparação com o mesmo perí-
odo de 2020 e de 2% em relação 
ao segundo trimestre de 2021. No 
acumulado do ano, o valor chega 
a R$ 15,1 bilhões, crescimento de 
48,1%. O retorno sobre o patri-
mônio líquido ajustado (RSPL) 
encerrou o trimestre em 14,3% e, 
na visão acumulada, em 15%.

“Esse bom desempenho é ex-
plicado por menores despesas 
com provisões de crédito, maiores 
receitas, com crescimento da mar-
gem financeira bruta e das rendas 
com prestação de serviços, e só-
lido controle das despesas admi-
nistrativas”, informou comunica-
do do banco. O Índice de Basileia 
atingiu 19,34%, sendo 13,17% de 
capital principal. O índice serve 
para avaliar a saúde financeira das 

instituições. Quanto maior o Índi-
ce de Basileia, menor é o risco. A 
recomendação internacional é um 
mínimo de 8%, mas no Brasil a 
exigência é maior, com mínimo de 
11%, e para bancos cooperados é 
de 13%.

O banco também revisou suas 
projeções corporativas. A previ-
são do lucro líquido ajustado para 
2021, que era de R$ 17 bilhões a 
R$ 20 bilhões, passou para R$ 19 
bilhões a R$ 21 bilhões.

Carteira de crédito
A carteira de crédito amplia-

da alcançou R$ 814,2 bilhões em 
setembro, aumento de 6,2% na 
comparação com junho de 2021, 
mês que encerra o trimestre an-
terior, e 11,4% frente ao mesmo 
período do ano anterior. A car-
teira apresentou crescimento em 
todos os segmentos, na compara-
ção interanual, com destaque para 
as operações com o agronegócio 
(18,5%), micro, pequenas e mé-

dias empresas (24,6%) e pessoas 
físicas (14,2%).

“O agronegócio foi o principal 
vetor de crescimento da cartei-
ra no trimestre. Além da elevada 
demanda, o forte desempenho é 
resultado do histórico protago-
nismo que o BB tem com todos 
os níveis da cadeia do agro, com 
atendimento especializado, profis-
sionais dedicados, conhecimento 
e relacionamento técnicos e ca-
pilaridade nacional”, destacou o 
banco.

Essa carteira cresceu 9,7% na 
comparação com junho, com 
destaque para o custeio agrope-
cuário (10,9%), para as linhas de 
investimento e comercialização 
agropecuária, (14,2% e 23,2%, 
respectivamente) e industrializa-
ção (270,2%). Os títulos do agro-
negócio também tiveram perfor-
mance positiva, ressaltando-se o 
certificado de direitos creditórios 
do agronegócio (159,5%).

Dólar cai  
e fecha a  
R$ 5,495

O dólar comercial encerrou es-
ta terça-feira vendido a R$ 5,495, 
com queda de R$ 0,046 (-0,83%). 
A moeda chegou a cair para R$ 
5,45 na mínima do dia, por volta 
das 15h. Apesar de a queda per-
der força perto do fim da sessão, 
manteve-se abaixo de R$ 5,50. 
Com o desempenho desta terça-
-feira, o dólar acumula alta de 
5,9% em 2021.

No mercado de ações, o índi-
ce Ibovespa, da B3, fechou aos 
105.535 pontos, com alta de 0,72%. 
O indicador chegou a subir 1,8% 
por volta das 11h, mas desacele-
rou nas horas finais de negociação. 
No ano, o índice acumula recuo de 
11,33%. Página 6

Sudeste é a região com mais  
dívidas bancárias no Brasil

Atualmente, no Brasil, são 
mais de 62 milhões de 
inadimplentes que en-

frentam dificuldades para con-
seguir crédito e realizar os seus 
sonhos: na Região Sudeste, são 
mais de 27,94 milhões de pesso-
as inadimplentes, de acordo com 
o “Mapa de Inadimplência e Re-
negociação de Dívidas no Brasil”, 
divulgado em setembro pela Sera-
sa. Com mais de 97,22 mi de dívi-
das na soma dos estados, o valor 
total é de R$ 118,7 bi, uma mé-
dia de R$1.225,83 por dívida e R$ 
4.262,29 por pessoa. No recorte 
por estado, São Paulo foi o úni-
co a registrar queda no número de 
inadimplentes no mês de setem-
bro: Rio de Janeiro, Minas Gerais 
e Espírito Santo apresentaram au-
mento com relação ao último mês.

Com relação aos segmentos das 
dívidas responsáveis pela inadim-
plência, as dívidas de bancos e/ou 
cartões de crédito se destacam co-
mo os principais responsáveis pe-
la inadimplência com 30,3% das 
dívidas na região. Na sequência, 
aparecem as dívidas de utilities 
(contas básicas, como água, gás e 
energia) com 24,7%.

Na capital paulista, o número 
de endividados bateu novo re-

corde em outubro: 2,84 milhões, 
representando 71,3% do total dos 
lares, de acordo com a Pesquisa 
de Endividamento e Inadimplên-
cia do Consumidor (Peic) da Fe-
deração do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de 
São Paulo (Fecomércio-SP). Esta 
é a 11ª elevação consecutiva. Em 
novembro de 2020, o porcentual 
de endividados estava em 56,1%, 
o que significa, em termos abso-
lutos, um aumento, em quase um 
ano, de 620 mil famílias com dí-
vidas.

A maior parte delas (82,6%) – 
nível mais alto da série histórica 

e que representa aumento de 12 
pontos porcentuais (p.p.) em rela-
ção a outubro de 2020 – está fi-
nanciada no cartão de crédito. Os 
carnês são destaque nas compras 
parceladas (22%, maior porcen-
tual desde março de 2015). Com 
o Banco Central subindo a Selic 
– hoje, em 6,25% ao ano (a.a.) 
-, o crédito ficará mais caro, e, a 
despeito de os 82,6% não repre-
sentarem atraso no pagamento da 
fatura, a taxa de juros do rotativo 
(de 336% a.a.), segundo o BC, é 
um alto risco para quem se des-
controla nos gastos do cartão de 
crédito.

Maioria do STF 
acompanha  
Rosa Weber

Sete dos dez ministros do Su-
premo Tribunal Federal (STF) já 
votaram e decidiram por manter 
a liminar da ministra Rosa We-
ber que suspendeu as emendas 
de relator, conhecidas como “or-
çamento secreto”. Além disso, no 
prazo de 30 dias, o Congresso e 
o Executivo deverão dar ampla 
publicidade aos documentos que 
embasaram a distribuição dessas 
emendas nos exercícios de 2020 e 
de 2021.

Na decisão que suspendeu es-
se tipo de emenda, Rosa Weber 
entendeu que não há critérios 
objetivos e transparentes para a 
destinação dos recursos. A mi-
nistra considerou que há ausên-
cia de instrumentos de prestação 
de contas sobre as emendas do 
relator-geral, que, ao contrário das 
emendas individuais, são distribu-
ídas a partir de critérios políticos, 
em geral, somente para parlamen-
tares que apoiam o governo. 

Câmara aprova 
processo de 
impeachment 
de Piñera

A Câmara de Deputados do 
Chile aprovou processo de impe-
achment contra o presidente Se-
bastián Piñera, um dos principais 
aliados de Bolsonaro na América 
Latina. Por quase 22 horas, os par-
lamentares aprovaram o processo, 
com 78 votos a favor, 67 contra e 
três abstenções. A acusação agora 
segue para o Senado, que votará o 
tema alguns dias antes da eleição 
presidencial de 21 de novembro.

Segundo a Telesur, o julgamen-
to foi aprovado tão logo que os 
Papéis de Pandora revelaram que 
Piñera estava vinculado à multi-
milionária venda de um projeto 
de minas nas Ilhas Virgens Britâ-
nicas, paraíso fiscal.

De acordo com o deputado Jai-
me Naranjo, do Partido Socialista, 
que apresentou a acusação, Piñera 
“infringiu abertamente a Cons-
tituição e as leis”, falhou com o 
“princípio de probidade” e “com-
prometeu gravemente a honra da 
Nação”. O advogado de defesa de 
Piñera Jorge Gálvez, considerou 
improcedente e disse que se trata 
de um golpe às instituições e uma 
manobra político-eleitoral.

Para ser aprovado, o pedido de 
destituição contra Sebastián Piñe-
ra precisa ter, pelo menos, 77 vo-
tos na Câmara; e no Senado, são 
necessários 2/3 para o processo 
avançar. Caso seja aprovado nas 
duas Casas, Piñera terá que deixar 
a Presidência quatro meses antes 
de finalizar seu mandato e assumi-
ria o ministro de Interior e Segu-
rança Pública, Rodrigo Delgado.

MPT quer que 
Uber reconheça 
vínculo 
trabalhista

O Ministério Público do Traba-
lho (MPT) ajuizou, no dia 8, ações 
contra as empresas 99, Uber, 
Rappi e Lalamove solicitando 
que o Poder Judiciário reconhe-
ça o vínculo de emprego com os 
motoristas e os entregadores de 
mercadorias. O MPT pretende o 
reconhecimento da relação esta-
belecida entre o trabalhador e a 
plataforma digital, com a garan-
tia de direitos sociais trabalhistas, 
securitários e previdenciários. Re-
quer, ainda, a melhoria das con-
dições de saúde e segurança do 
trabalho nas atividades desenvol-
vidas por trabalhadores contrata-
dos por plataformas digitais, de 
forma a reduzir a precarização das 
relações trabalhistas.

Filipe Castilhos
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O direito ao tra-
balho é uma 
consequênc i a 

do avanço da sociedade 
quer na produção de bens 
quer no desenvolvimento 
do conhecimento. Ciência, 
tecnologia, educação e tra-
balho passam a caminhar 
juntos, diferenciados da 
juridicidade econômica, da 
qual se tornam o substrato 
material que lhe confere 
sentido na vida nacional.

A primeira organização 
no Brasil, que inclui o tra-
balho na tutela do Estado, 
juntou-o aos seus mais re-
levantes empregos para o 
desenvolvimento do País: 
o Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio, que, 
com apenas 23 dias de go-
verno, Getúlio Vargas ins-
tituiu (Decreto 19.433, de 
26 de novembro de 1930).

A íntima ligação entre o 
trabalho, a alfabetização e a 
urbanização pode ser lida, 
entre tantos outros traba-
lhos, no de Pierre Juvigny, 
Contre les discriminations – 
pour l’égalité devant l’éducation, 
publicado pela Unesco, em 
1962, examinando estas si-
tuações em países da Áfri-
ca, Ásia e América do Sul.

Há, no mundo subde-
senvolvido, majoritaria-
mente de poucas indústrias, 
o analfabeto tradicional, 
aquele que não recebeu 
qualquer escolaridade, os 
analfabetos funcionais, 
incapazes de operaciona-
lizar seus conhecimentos, 
e, uma situação ainda mais 
grave, o analfabetismo re-
gressivo, que pela incons-
tância do uso do conheci-
mento, este regride.

Estamos presenciando, 
no Brasil destes últimos 
dez anos, um retorno ao 
analfabetismo, quer pelas 
condições ainda mais pre-
cárias de existência, quer 
pela regressão do processo 
de desenvolvimento indus-
trial e pela alienação para 
o exterior das pesquisas 
tecnológicas e da própria 
produção de bens de eleva-
da tecnologia, como os da 
área aeroespacial, do pro-
cessamento mineral, da in-

formática e da exploração, 
produção e transformação 
do petróleo em produtos 
petroquímicos.

Analfabetismo não ape-
nas no sentido literal, mas, 
também, no sentido da ca-
pacidade de leitura e com-
preensão do mundo e das 
suas possibilidades, que 
habilitam o ser humano 
a tornar-se sujeito ativo e 
partícipe dos destinos da 
Nação, e não apenas engre-
nagem mecânica funcional 
a comandos externos.

Portanto, na defesa do 
direito ao trabalho e suas 
condições de executá-lo 
– seja de ordem sanitária, 
de preservação da saúde 
física e mental, da possi-
bilidade de realização etc. 
– devemos ter analisadas as 
questões políticas, econô-
micas e sociais, entre estas 
últimas a cultural, que en-
volvem a oferta e a prática 
laboral.

A distância que vai das 
palavras do professor Her-
mes Lima (1902–1978), a 
seguir transcritas, e a nos-
sa realidade atual é aquela 
produzida pela mudança 
do poder vigente até os 
anos 1990 para o deste sé-
culo 21; saímos de um po-
der industrial para o poder 
financeiro. Esta é a com-
preensão principal para 
buscar, hodiernamente, a 
garantia do direito ao tra-
balho.

Poderia o poder indus-
trial se desenvolver dife-
rentemente conforme as 
realidades locais e a ideolo-
gia dominante (capitalismo 
estadunidense ou europeu 
e socialismo soviético ou 
chinês, por exemplo), mas 
o poder financeiro se defi-
ne como, necessariamente, 
universal (globalizante) e 
capitalista (concentrador 
de renda).

Escreve Hermes Lima: 
“Um direito novo, de cará-
ter misto, porque pertence 
à legislação de cada país e 
ao direito internacional, 

acabou surgindo com o 
fim especial de atender às 
reivindicações do trabalho 
na organização econômica 
contemporânea. É o Di-
reito do Trabalho, também 
chamado Direito Industrial 
ou Legislação Operária. É 
um produto típico do sé-
culo 19, observa Evaristo 
de Moraes Filho, porque 
só com ‘o pleno reconhe-
cimento jurídico ou formal 
da liberdade de trabalho, é 
que se tornou viável uma 
regulação especial da livre 
relação de emprego’”.

Registre-se que a 1ª edi-
ção desta notável obra, In-
trodução à Ciência do Direito, 
é de 1933. Utilizamos a 12ª 
edição de 1962, da Livraria 
Editora Freitas Bastos.

Contemporânea à obra 
de Hermes Lima, do igual-
mente professor de Direito 
Eusebio de Queiroz Li-
ma (Princípios de Sociologia 
Jurídica, Livraria Editora 
Freitas Bastos, RJ, 1936, 
4ª edição) lemos: “O capi-
tal, por si mesmo, é estéril, 
como é fora de dúvida que 
somente o trabalho cria 
valor. Mas o trabalho não 
pode produzir sem consu-
mir uma certa quantidade 
de capital, e importa saber 
como o capital e o trabalho 
se combinam.”

É preciso ter clareza que 
nestes dois séculos e meio 
de revoluções industriais, o 
trabalho e suas condições 
e necessidades se modifi-
caram. Tivemos a acelera-
ção do conhecimento da 
informação, resultando na 
robotização e na informa-
tização, e, com a mudan-
ça do poder mundial e no 
Brasil, menor demanda de 
bens, maior precarização 
(uberização) e exclusões 
dos já reduzidos direitos 
trabalhistas.

Como informa o IBGE, 
na Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 
Contínua, no trimestre en-
cerrado em abril de 2021, 
a População em Idade de 
Trabalhar (PIT), atingiu 
177,1 milhões de pessoas, 
das quais 76,4 milhões es-
tão fora da força de traba-
lho (PFFT), crescimento 
de 7,7% (5,5 milhões de 
pessoas) frente a igual tri-
mestre de 2020.

As forças que no Brasil 
sempre combateram a Era 
Vargas, a industrialização, 
o desenvolvimento cientí-
fico e tecnológico, a alfabe-
tização de toda população, 
voltaram a ocupar o poder, 
como ocorrera antes de 
1930. Elas são ou repre-
sentam a elite escravista e 
colonizada, que herdaram 
o estado colonial e assim o 
mantiveram pelo império e 
pela primeira república.

O fenômeno observado 
por Pierre Juvigny em suas 
pesquisas, do analfabetis-
mo regressivo, invade ago-
ra nossa sociedade, aplau-
dido pela insanidade de 
um governo que propugna 
pela morte na pandemia de 
Covid.

Lembra-nos uma irônica 
observação de John May-
nard Keynes (1883–1946), 
no celebrado Teoria Geral do 
Emprego, do Juro e da Moeda 
(1936): “Os homens práti-
cos, que se julgam livres de 
qualquer influência intelec-
tual, são habitualmente es-
cravos de algum economis-
ta morto.”

Não há que reconstruir 
um passado, por mais glo-
riosos que tenham sido seus 
30 anos do pós-guerra. Pre-
cisamos de análise profun-
da, da ampla participação 
de toda população, para 
construirmos um direito 
que dure mais de um século.

Concluindo as reflexões 
sobre o direito ao traba-
lho, transcrevemos parte 
de uma petição que eco-
nomistas europeus divul-
garam em 5 de outubro de 
2010:

“Por ignorância, pregui-
ça, hábito, desconsideração 
deliberada ou manifesto 
servilismo, os canais te-
levisivos têm sistematica-
mente tratado a análise da 
crise econômica como se o 
intenso debate quanto aos 
fundamentos doutrinários 

e às opções políticas que 
estão em jogo, pura e sim-
plesmente, não existisse” 
(pluralismonodebate.blo-
gspot.com).

Cuidemos, agora, do di-
reito à defesa da soberania.

No citado livro do pro-
fessor Queiroz Lima, 
aprendemos, no título que 
trata do Estado, que ele 
se caracteriza pelo fato 
de existir; e que nele exis-
ta uma vontade superior 
às vontades individuais, e 
uma autoridade que não 
reconheça poder superior 
ou concorrente ao seu.

Mestre Hermes Lima, no 
Introdução à Ciência do Direito, 
expõe: “Para afirmar-se e 
desenvolver-se, toda nação 
precisa ser livre, e o concei-
to da soberania essencial-
mente corresponde a essa 
exigência da vida nacional.”

Ao longo da história, 
muitas barreiras foram re-
movidas para que atingísse-
mos a possibilidade de um 
Estado Nacional Soberano. 
Não foram apenas barreiras 
econômicas, mas filosófi-
cas, ideológicas, religiosas 
e, mesmo, familiares, que se 
julgaram dotadas de poder 
divino ou de uma ancestra-
lidade que as tornava donas 
de populações.

O inimigo do Estado Na-
cional Soberano, em nossos 
dias, é a ideologia neolibe-
ral. Segundo o bilionário 
megaespeculador George 
Soros, o nacionalismo é o 
principal inimigo da “so-
ciedade aberta”. E “socie-
dade aberta”, significa a 
sociedade neoliberal, cujo 
individualismo exacerbado, 
absoluto no plano moral e 
jurídico, legitima o domínio 
da sociedade e de sua ex-
pressão política – o Estado 
– pelo mercado financeiro.

E por que esta alienação 
da vontade e do poder pa-
ra um ente indeterminado, 
fantástico pelo que prome-
te e diz realizar? Simples-
mente porque ele se diz 
eficiente.

Escreve a Associação 
Francesa de Economia Po-
lítica (Manifesto dos Econo-
mistas Aterrados, tradução 
de Nuno Serra do original 
francês de 2010 para Actu-
al Editora, Lisboa, 2011):

“Sob a pressão dos mer-

cados financeiros, a regula-
ção do capitalismo trans-
formou-se profundamente, 
dando origem a uma forma 
inédita de capitalismo, que 
alguns designaram por ‘ca-
pitalismo patrimonial’, por 
‘capitalismo financeiro’ ou, 
ainda, por ‘capitalismo ne-
oliberal’.”

Estas mudanças encon-
traram, no entanto um me-
canismo de justificativas, de 
irrealismos, de falsidades 
que os economistas fran-
ceses denominaram “afe-
tação eficaz do capital”, 
ou seja, ausência de natu-
ralidade, atitude fingida do 
capital, para o que contou 
com as mídias de toda na-
tureza que previamente do-
minou ou adquiriu.

A recessão econômica, 
as crises desencadeadas no 
século 21, o aumento dos 
crimes, da marginalidade, 
da corrupção e a alteração 
dos valores sociais encar-
regaram-se de demonstrar 
que o mercado não é efi-
ciente. Ele só mostrou efi-
cácia na concentração de 
renda e no domínio do po-
der público pelas finanças. 
As consequências estão nas 
ruas, povoadas de sem teto, 
nas migrações internas, nas 
mortes e assassinatos, na 
miséria e na fome.

Urge criar um direito 
à defesa da soberania na-
cional, esquecido (?!) na 
Constituição, dita Cidadã, 
de 1988. Assim como o 
direito ao trabalho deve se 
ajustar ao desenvolvimento 
notável da era termonucle-
ar e cibernética, o Estado 
Nacional precisa constituir, 
aberto aos cidadãos, defen-
sor da própria cidadania, o 
direito do povo defender a 
Soberania do Estado Na-
cional.

Se tivemos no passado 
estados imperiais, conquis-
tadores pelas armas e pelas 
pressões econômicas, hoje 
somos vítimas de uma ide-
ologia totalitária, global, 
homogeneizadora, exclu-
dente do que constitui a 
característica, a riqueza e a 
cultura de uma nação.

Felipe Maruf  Quintas é doutorando 

em Ciência Política.

Pedro Augusto Pinho é administrador 

aposentado.
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Precisamos de 
análise profunda 

para construirmos 
um direito que 
dure mais de  

um século

Hoje somos 
vítimas de 

uma ideologia 
totalitária, 

excludente do 
que constitui a 

característica de 
uma nação

Quarta-feira, 10 de novembro de 2021

Cidadania – garantia dos direitos: trabalho e defesa nacional
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CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DO CONDOMÍNIO NOIR DESIGN APARTMENTS

Ref.: Assembleia Geral Ordinária – Modalidade Virtual
Prezados Condôminos, convocamos os Srs. Coproprietários do Empreen-
dimento Residencial em construção “NOIR DESIGN APARTMENTS”, situa-
do no lote M-29 do PA 34291 – Barra Bonita – Recreio dos Bandeirantes –
RJ, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em
formato virtual, no dia 18 de novembro de 2021 (quinta-feira), com início
às 18h em primeira convocação com a presença da metade dos
condôminos e às 18h30min em segunda convocação com qualquer
número de participantes, com transmissão pela plataforma ZOOM para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Apresentação fotográfi-
ca da Obra; 2. Apresentação do Cronograma Físico-Financeiro da
Obra; 3. Andamento Obra; 4. Fechadura Biométrica – Apresenta-
ção, debate e votação. O link, ID e senha para acesso a reunião
foram enviados para o e-mail de cadastro dos condôminos. Pro-
cedimentos para participação e habilitação dos condôminos e
procuradores: 1. A participação de todos os condôminos é permitida,
entretanto, somente os condôminos quites com suas obrigações
contratuais poderão votar e serem votados; 2. Os condôminos poderão
nomear um procurador legal para representa-lo na assembleia, desde que
a procuração seja encaminhada com 5 (cinco) dias úteis antes da realiza-
ção do evento para o endereço eletrônico crc@calper.com.br a fim de
analisarmos e validarmos o referido documento internamente; 3. No dia da
assembleia, ao ingressar na plataforma “Zoom” o condômino deverá
renomear seu nome de perfil para seu “nome completo – unidade”, por
exemplo: “João da Silva – 101”. Se o participante for o procurador, deverá
renomear para “Proc. João da Silva – 101” e deverá se apresentar no
chat para que seja contabilizada sua participação na lista de presença;
4. Apenas um dispositivo por unidade poderá acessar a plataforma “ZOOM”,
com vídeo ligado e áudio desligado. É importante que o condômino esteja
em local claro, silencioso e adequado ao tipo de reunião. 5. Para a partici-
pação da assembleia, a construtora orienta que o condômino utilize uma
estrutura adequada de internet e equipamentos que suportem a transmis-
são de vídeo e áudio, o uso de internet banda larga ou similar. 6. O presi-
dente da assembleia poderá determinar o uso da ferramenta “enquetes”
da plataforma ZOOM no decorrer da transmissão, sempre que julgar
n e c e s s á r i o .  R e s s a l t a m o s  a  i m p o r t â n c i a  d a  p a r t i c i p a ç ã o
de todos os coproprietários a esta assembleia, pois as deliberações to-
madas obrigarão a todos.Cordialmente,

C36 Empreendimentos Imobiliários LTDA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
E ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL - COOPERATIVA DE TRABALHO DE

PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - COOPTEC -
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 25- do 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 20050-090, 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 2020; Item III - Admissão, Eliminação e Exclusão
de Cooperados; Item IV – Eleição do Conselho de Administração; Item V –
Eleição do Conselho Fiscal. Item VI - Faixas de remuneração de cooperados;
Item VII - Faixas de remuneração do Conselho Administrativo e Fiscal; Item VIII
- Reforma do Estatuto conforme itens a seguir: a) Mudança do Endereço da
Sede Social; b) Ratificação das atividades Econômicas do Alvará. c) Inclusão
de novas atividades de profissionais da saúde. Item IX – 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

ORGANIZACAO COOPERATIVISTA DE TRANSPORTE DE PESSOAS
PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS LTDA -

CNPJ 12.021.133/0001-23
Praça da Bandeira, 355 – Rio de Janeiro – RJ A.G. E. DO TIPO:

PRESENCIAL
O Diretor Presidente da cooperativa acima em epígrafe, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, convoca todos os cooperados para
reunirem-se em AGE, a ser realizada no dia 24.11.2021. E por falta de
espaço na sede, a mesma será realizada na Rua Padre de Nobrega, 971 –
Rio de Janeiro/RJ. Em 1a Convocação às 08h30min com a participação de 2/
3 dos cooperados, em 2a às 09h30min com a participação da metade +1
dos  cooperados e em 3ª e última convocação às 10h30min com a
participação mínima de 10 (dez) cooperados em dia com as suas obrigações
sociais, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: 1. Eleição da
Diretoria e do Conselho Fiscal; 2. Prestação de Contas de 2010 à 2020; 3.
Alteração do Nome Fantasia; 4. Admissão, Demissão, Exclusão ou Eliminação
de Cooperados; 5. Mudança de Endereço da Sede; 6. Reforma Estatutária.
Diretor Presidente José Candido Bezerra. E Maique Castro CRCRJ.

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.
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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.

CAE do Senado adia votação  
sobre privatização dos Correios

Uma mudança no 
parecer do rela-
tor Márcio Bittar 

(PSL-AC), na proposta de 
privatização dos Correios 
(PL 591/21), adiou a vota-
ção do texto na Comissão 
de Assuntos Econômicos 
(CAE) do Senado. A alte-
ração fez com que o presi-
dente do colegiado, senador 
Otto Alencar (PSD-BA), 
concedesse vista coletiva da 
matéria.

Bittar incluiu um disposi-
tivo no texto para proibir o 
fechamento de agências dos 
Correios, pelo prazo de 60 
meses após a privatização, 
em municípios da Amazô-
nia Legal com menos de 15 
mil habitantes. Até o fecha-
mento dessa reportagem 
uma nova data ainda não 
havia sido oficializada. A 
próxima reunião do colegia-
do ocorre na próxima terça-
feira da semana que vem.

Em pronunciamento 
nesta terça-feira, o sena-
dor Paulo Paim (PT-RS) 
se manifestou contra a pri-
vatização dos Correios, já 
anunciada pelo governo 
Bolsonaro. O senador afir-
mou que a matéria é das 
mais complexas e merece 
mais debates, inclusive por 
meio de sessões temáticas.

“Foi lido o relatório 
principal, já tem relatório 
complementar e dois rela-
tórios em separado devido 
a complexibilidade do tema. 
Vamos insistir muito para 
que passe pela Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ). Temos inclusive um 
parecer do procurador-ge-
ral da República, Augusto 
Aras, que essa proposta é 
inconstitucional. Está inclu-
sive no Supremo Tribunal 
Federal (STF), declarou o 
senador, afirmando ainda 
que poucos países comete-

ram o mesmo erro, de pri-
vatizar o seu serviço postal.

Em agosto, o texto foi 
aprovado pelos deputados e, 
caso haja mudanças no Sena-
do, precisará voltar à analise 
da Câmara. A proposta enca-
minhada pelo governo em fe-
vereiro autoriza a exploração 
de todos os serviços postais 
pela iniciativa privada. Entre 
outros vários pontos o texto 
determina que os trabalhado-
res da Empresa de Correios e 
Telégrafos (ECT) não sejam 
demitidos pelo período de 
18 meses após a privatização. 
Eles poderão, entretanto, pe-
dir demissão voluntária até 
180 dias após a desestatiza-
ção. O funcionário que de-
cidir pelo desligamento terá 
direito à indenização equiva-
lente a um ano de remune-
ração, com manutenção do 
plano de saúde por 12 meses 
a partir do desligamento e in-
gresso em um programa de 

requalificação profissional.
Segundo a Agência Se-

nado, em seu pronuncia-
mento Paim também se 
manifestou favorável à 
PEC 29/2020, pautada 
para votação do Plenário 
nesta terça, que considera 
a renda básica como um 
direito social. O senador 
destacou que um quarto 
da população brasileira vi-
ve na pobreza e extrema 
pobreza. Para ele, tam-
bém é preciso regulamen-
tar a lei da renda básica 
única de cidadania (PL 
4.194/2020), assegurando 
atendimento as necessida-
des vitais dos brasileiros.

O senador criticou o fim 
com o Bolsa Família, já 
anunciado pelo governo, e 
do auxílio emergencial, pre-
visto para o fim de 2022. O 
senador lembrou que cerca 
de 22 milhões de pessoas 
deixarão de ser atendidas.

PF desarticula 
quadrilha que fraudava 
aposentadorias rurais

A Polícia Federal 
(PF) deflagrou nes-
ta terça-feira uma 

operação para desarticular 
organização criminosa es-
pecializada na concessão 
fraudulenta de quase 2 mil 
benefícios de aposentadoria 
rural por idade. As fraudes 
foram cometidas mediante 
a falsificação e o uso de do-
cumentos públicos em ci-
dades do Maranhão e Piauí.
 Batizada de Bússola, a ope-
ração cumpre 96 mandados 
judiciais, sendo 16 manda-
dos de prisão preventiva; 23 
mandados de prisão tempo-
rária e 57 mandados de bus-
ca e apreensão.

As ações ocorrem nos 
municípios de Teresina, Lu-
zilândia, Demerval Lobão, 
Santo Antônio dos Mila-
gres, no Piauí e também em 
Timon, Caxias, Presidente 
Dutra, Parnarama, Codó, 
Anapurus e São João do Só-
ter, no Maranhão. Todos os 
mandados foram expedidos 
pelo Juízo da 1ª Vara Fede-
ral de Teresina.

No decorrer das investi-

gações, os policiais identifi-
caram 1,97mil benefícios de 
aposentadoria rural por ida-
de com indícios de fraude.

A estimativa é que as apo-
sentadorias fraudulentas te-
nham causado um prejuízo 
ao INSS de R$ 55,8 milhões. 
“Entre os investigados com 
prisão decretada estão oito 
servidores do INSS, 17 ad-
vogados e 14 intermediá-
rios dos estados do Piauí e 
Maranhão. A Justiça Federal 
também determinou o blo-
queio das contas dos presos 
e a suspensão do exercício 
da função pública para os 
servidores do INSS”, infor-
mou a PF.

De acordo com a PF, além 
dos mandados de busca, 
apreensão e de prisão pre-
ventiva, a Justiça também 
determinou a imediata sus-
pensão de 160 benefícios 
concedidos a pessoas fictícias 
(existentes apenas no papel) 
e a imediata revisão de 1,97 
mil benefícios com indícios 
de fraude, medida que evitará 
um prejuízo futuro estimado 
em R$ 623 milhões.STF elimina ‘orçamento secreto’

A inconstitucionalida-
de do chamado “or-
çamento secreto”, 

criado no governo de Jair 
Bolsonaro visando as elei-
ções de 2022, foi reconheci-
da pela maioria do Supremo 
Tribunal Federal (STF), por 
6 votos a 1 em julgamento, 
até às 19h30 desta terça-fei-
ra, realizado no mesmo mo-
mento em que a Câmara dos 
Deputados votava a Pro-
posta de Emenda Consti-
tucional 23/2021 (PEC dos 
Precatórios),reconhecida 
também como a “PEC do 
Calote”.

Em julgamento virtual, 
serviu para suspender o 
pagamento das chamadas 
emendas do relator ao Or-
çamento. Haviam votado 
os ministros Luís Roberto 
Barroso, Cármen Lúcia, 
Edson Fachin, Ricardo 
Lewandowski e Alexandre 
de Moraes, que acompa-
nharam a ministra Rosa 
Weber, relatora de três 
ações que questionavam 

o dispositivo na Corte, e 
formaram maioria contra 
as emendas.

O ministro Gilmar Men-
des abriu divergência no jul-
gamento de ações contra as 
emendas de relator e votou 
pela constitucionalidade do 
dispositivo. Gilmar foi o 
primeiro ministro a votar 
contra a medida cautelar 
de Rosa Weber. O meca-
nismo foi questionado por 
partidos de oposição, que 
afirmam que os recursos 
públicos têm sido usados 
pelo governo como moeda 
de troca na negociação com 
o Congresso.

A criação de um orça-
mento paralelo bilionário 
em emendas, no final de 
2020, tinha por objetivo 
conseguir apoio do “cen-
trão” no Congresso Na-
cional. Uma série de re-
portagens publicada pelo 
jornal O Estado de S.Paulo 
revelou o escândalo a par-
tir de centenas de ofícios 
enviados por deputados 

e senadores a ministérios 
do Executivo Federal. Os 
documentos, obtidos pelo 
jornal ao longo dos últi-
mos meses, mostram que 
esse esquema atropela leis 
orçamentárias, já que são 
os ministros e não os con-
gressistas que deveriam 
definir onde aplicar os re-
cursos.

Utilizadas pelo gover-
no para distribuir recur-
sos públicos a aliados em 
troca de poio política na 
Câmara e no Senado, tais 
emendas são controversas 
porque seguem um flu-
xo marcado pela falta de 
transparência e controle 
social, segundo entendeu 
Weber. A magistrada disse, 
na ocasião, que o sistema 
do orçamento secreto tem 
“caráter obscuro”.

Esse também foi o prin-
cipal argumento colocado 
pelo Psol na Ação de Des-
cumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) 854, 
que motivou o julgamen-

to. A derrota do governo 
no STF pode afetar, entre 
outras coisas, a votação da 
PEC dos Precatórios, que 
está em votação no plenário 
da Câmara nesta terça e, se 
for aprovada pelos deputa-
dos, ainda deverá ir ao Se-
nado.

Também nesta terça-
feira, o plenário da Câma-
ra dos Deputados aprovou 
destaque da bancada do 
Partido Novo ao texto-base 
da PEC dos Precatórios que 
retira a possibilidade de o 
governo driblar a Regra de 
Ouro por meio da Lei Or-
çamentária Anual (LOA), a 
exemplo co que já está se 
comprometendo a furar o 
teto de gastos.

Para que o destaque fos-
se rejeitado e o texto-base 
mantido, eram necessários 
308 votos, mas os defenso-
res da proposta obtiveram 
apenas 303 apoios dos 470 
possíveis – quórum regis-
trado no momento da vo-
tação.

BNDES: Crédito para projetos 
de eficiência energética

O Banco Nacional de 
Desenvolvimen-
to Econômico e 

Social (BNDES) aprovou 
o Programa de Garantias a 
Crédito para Eficiência Ener-
gética - FGEnergia, para 
prestar garantias à concessão 
de crédito indireto a projetos 
de eficiência energética. O 
objetivo é apoiar investimen-
tos que promovam a redução 
do desperdício de energia 
elétrica e, consequentemente, 
a emissão de gases do efeito 
estufa, além de aumentar a 
competitividade empresarial 
para as micro, pequenas e 
médias empresas (MPMEs). 

O banco de fomento in-
formou nesta terça-feira 
que a primeira captação 
será realizada com o Pro-
cel (Programa Nacional de 
Conservação de Energia 
Elétrica), através da Eletro-
bras, no valor de R$ 40 mi-
lhões. Com estes recursos, 
o banco prevê que pode 
garantir empréstimos de até 
R$ 330 milhões, já que cada 
real em garantia impulsiona 
até oito vezes o valor em-
prestado. O BNDES tam-
bém está em contato com 
outras instituições para via-
bilizar novas captações de 
recursos para o FGEnergia.



Negócios & Empresas4  l Monitor Mercantil

EMPRESA 
CIDADÃ
Paulo Márcio de Mello
Professor da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (Uerj)
paulomm@paulomm.pro.br

Quarta-feira, 10 de novembro de 2021

A torre da Cemig e a curva 
do GP de San Marino
Novamente, como na manhã de 1º de maio de 1994, o 

país cai em tristeza profunda, desta vez, com a perda 
súbita de um ídolo, a cantora e compositora Marília Men-
donça. Causas do acidente só daqui a seis meses, possivel-
mente, um ano.

As causas do acidente, provavelmente, serão compreendidas 
antes das causas da idolatria. Há uma fila de casos análogos, como 
este, o dos Mamonas etc. Apesar de serem sobre remunerados 
pelo mercado, estes ídolos são apenas os pontos visíveis na cor-
rente de geração de renda de sistemas complexos.

São superexplorados e submetidos a rotinas cruéis de 
viagens e de noites sem dormir, mal alimentados, entre ou-
tras. Alguns sobrevivem; outros não. Quem nunca perde 
são os beneficiários desta hiperexploração, sempre a confe-
rir a valorização das ações e de marcas. E de quem consiga 
se manter na liderança dessas cadeias de produção e vendas.

Entre o que mais se ouviu e leu no caso da tragédia re-
cente, figura a abertura de mercado para o gênero feminino, 
maioria da população, ampliando-o. Razões de mercado em 
um modo de produção que a todos e a tudo mercadoriza.

OMS: efeitos nocivos de 
jornadas de trabalho excessivas

Jornadas de trabalho excessivas matam milhares de pes-
soas, por ano, de acordo com a OMS (Organização Mun-
dial da Saúde). Estudo global realizado em parceria entre 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) revela que 745 mil pes-
soas morreram em 2016 de derrame e doenças cardíacas 
relacionadas a longas horas de trabalho.

O relatório mostra que as pessoas que vivem no Sudeste 
Asiático e na região do Pacífico Ocidental são as mais afe-
tadas. Nos países “bandeira vermelha”, em que as jornadas 
de trabalho são maiores, os índices da população afetada 
chegam a ultrapassar 33% dela.

Trabalhar 55 horas semanais, ou mais, expõe a um ris-
co de AVC (acidente vascular cerebral) até 35% maior e 
17% maior de vir a óbito por doença cardíaca, comparado 
a quem está submetido a uma jornada de 35 a 40 horas de 
trabalho semanais. Quase três quartos das vítimas são de 
meia idade ou mais velhos. O estudo considerou também 
os casos em que houve um interstício entre a fase aguda das 
hiperjornadas (55 horas/semanais ou mais) e a manifesta-
ção dos problemas.

Carta aberta
Dos pesquisadores e professores eméritos da Fun-

dação Oswaldo Cruz:
“Ainda sobre o lamentável caso de desrespeito à ciên-

cia e a cientistas (publicação do Decreto da Presidência 
da República, de 5 de novembro de 2021, que tornou sem 
efeito a concessão da Ordem Nacional do Mérito Científi-
co à Dra. Adele Schwartz Benzaken, diretora do Instituto 
Leônidas & Maria Deane da Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz Amazônia) e ao Dr. Marcus Vinicius Guimarães de 
Lacerda, pesquisador do Instituto Leônidas e Maria Deane 
(Fiocruz Amazônia) e médico da Fundação de Medicina 
Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado.

“A honraria foi definida por uma Comissão Técnica forma-
da por personalidades indicadas pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (‘Eu vivo sempre no mundo da lua’), 
pela Academia Brasileira de Ciências e pela Sociedade Brasi-
leira para o Progresso da Ciência. Após a inadmissível retirada 
dos dois cientistas, 21 pesquisadores que haviam sido nomea-
dos para a mesma condecoração pelo presidente da República 
renunciaram à Ordem Nacional do Mérito Científico em soli-
dariedade aos nossos colegas atingidos.

“Isso posto, os pesquisadores (as) e professores eméritos da 
Fiocruz, impactados com esse episódio, se solidarizam com 
nossos colegas da Fiocruz Amazônia e endossam o documen-
to assinado por 21 distinguidos pesquisadores e lamentam a 
situação de descaso por que passam a Ciência Tecnologia e 
Inovação, o Sistema Único de Saúde, a Educação, a Cultura e 
o nosso Meio Ambiente, nesse grave momento da pandemia 
da Covid-19, com cortes orçamentários dramáticos e injusti-
ficáveis. Não é a primeira vez na história que pesquisadores 
da Fiocruz são atingidos por atos injustos em função de sua 
defesa da ciência e dos valores democráticos. Não podemos 
aceitar que renomados pesquisadores da Fiocruz sejam arbi-
trariamente atingidos por esse novo decreto.

“Nosso país e nossa saúde pública não podem continuar 
sendo conduzidos por intermédio de atitudes negacionistas e 
do descrédito da ciência e das evidências científicas produzi-
das nas universidades e Institutos de pesquisa brasileiros. A 
ciência brasileira é pautada pela ética e merece respeito.”

Rio de Janeiro, 8 de novembro de 2021.
Assinam 17 pesquisadores (as) / professores eméritos (as)

CROMOSSOMO PARTICIPAÇÕES VI S.A.
CNPJ: 31.394.338/0001-07

Relatório da Diretoria

Balanço Patrimonial (Em MR$)

Demonstrações do Resultado Abrangente (Em MR$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em MR$)

Demonstração do Fluxo de Caixa (Em MR$)Demonstração do Resultado (Em MR$, exceto o resultado por ação)

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras (Em MR$)

Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., os balanços encerrados em 31/12/2020 e 31/12/2019 e demais demonstrações legais. 
 Colocamo-nos à inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários. A DIRETORIA.

31/12/2020 31/12/2019
Ativo circulante 59.046 1.125

Caixa e equivalentes de caixa 58.963 469
Imposto de renda e contribuição social 83 -
Dividendos a receber - 656

Ativo não circulante - 167.394
Permanente - 167.394

Investimentos - 167.394
Total do ativo 59.046 168.519

31/12/2020 31/12/2019
Passivo circulante 3.678 15.310

Fornecedores 90 -
Tributos a recolher - 2
Contas a pagar por aquisições de controladas - 13.796
Dividendos a pagar 3.588 1.512

Passivo não circulante - 112.267
Tributos diferidos - 15.005
Contas a pagar por aquisições de controladas - 97.262

Patrimônio líquido 55.368 40.942
Capital social 54.500 40.500
Reservas de lucros 506 80
Outros resultados abrangentes 362 362

Total do passivo e patrimônio líquido 59.046 168.519

31/12/2020 31/12/2019
Lucro bruto - -
(Despesas) receitas operacionais
Administrativas (1.798) (4.887)
Outras receitas/(despesas) operacionais 18.839 -

17.041 (4.887)
Lucro/ (Prejuízo) antes das despesas financeiras
 líquidas, equivalência patrimonial e impostos 17.041 (4.887)
Resultado financeiro, líquido
Receitas financeiras 475 -
Despesas financeiras (48) (67)

427 (67)
Resultado de equivalência patrimonial (3.099) 5.182
Lucro antes do imposto de renda e da
 contribuição social 14.369 228
Imposto de renda e contribuição social – corrente (6.417) -
Imposto de renda e contribuição social – diferido 569 1.364
Lucro líquido do exercício 8.521 1.592
Quantidade de ações 70.000.500 70.000.500
Resultado por ação – em reais R$ 0,12 0,02

31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido do exercício 8.521 1.592

Patrimônio reflexo - 362
Resultado abrangente total 8.521 1.954

Capital  
social

Capital a 
 integralizar

Reserva 
 legal

Resultados 
 abrangentes

Lucro 
 acumulado Total

Saldo em 31/12/2018 (não auditado) 70.001 (33.001) - - - 37.000
Integralização de capital - 3.500 - - - 3.500
Lucro do exercício - - - - 1.592 1.592
Destinação do lucro:

Constituição de reservas - - 80 - (80) -
Dividendos - - - - (1.512) (1.512)

Ganho de participação em investimento em controladas - - - 362 - 362
Saldo em 31/12/2019 70.001 (29.501) 80 362 - 40.942
Integralização de capital - 14.000 - - - 14.000
Lucro do exercício - - - - 8.521 8.521
Destinação do lucro:

Constituição de reservas - - 426 - (426) -
Dividendos - - - - (8.095) (8.095)

Saldo em 31/12/2020 70.001 (15.501) 506 362 - 55.368

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido do exercício 14.369 228
Ajustes para:

Amortização 1.672 4.012
Juros sobre empréstimos e financiamentos - 66
Baixa de ativos 656 -
Ganho por alienação de investimento (19.585) -
Resultado de equivalência patrimonial 3.099 (5.182)

211 (876)
Redução (aumento) nos ativos
Impostos a recuperar 83 -
Fornecedores 90 -
Tributos a recolher (2) 2
Impostos pagos sobre lucro (6.583) -
Fluxo de caixa usado nas atividades
 operacionais (6.201) (874)
Fluxo de caixa de atividades de investimentos
Alienação de participação societária 70.510 -
Pagamentos por aquisição de participação societária (13.796) (3.341)
Fluxo de caixa proveniente das (usado nas)
 atividades de investimentos 56.714 (3.341)
Fluxo de caixa de atividades de financiamentos
Pagamentos de dividendos (6.019) -
Aumento de capital 14.000 3.500
Caixa proveniente das atividades de
 financiamentos 7.981 3.500
Aumento líquido (Redução líquida) de
 caixa e equivalentes de caixa 58.494 (715)
Demonstração do aumento (redução)
 do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 469 1.184
No fim do exercício 58.963 469

58.494 (715)

1. Informações sobre a Sociedade: A Cromossomo Participações VI S.A., (“Com-
panhia”) é uma sociedade anônima de capital nacional fechado com sede social 
na Cidade e Estado de São Paulo, localizada na Rua Joaquim Floriano, nº 413, conj. 
112, Parte B, Itaim Bibi, CEP 04534-011. A Companhia, cuja razão social anterior 
era CMN Solutions A132 Participações S.A., foi fundada em 17/08/2018 e perma-
neceu em estágio pré-operacional até 13/11/2018, quando ocorreu a transferên-
cia de participação integral de seu capital, anteriormente de propriedade de Fábio 
Guimarães Corrêa Meyer e Marcelo Nastromagario, para o Sr. Pedro Godoy Bue-
no, que a tornou operacional no Grupo. Nessa data foi realizada uma assembleia 
geral extraordinária que alterou a razão social para Cromossomo Participações VI 
S.A., cuja finalidade é a participação no capital de outras sociedades, no Brasil ou 
no exterior, na qualidade de quotista ou acionista. 2. Políticas contábeis: (i) As de-
monstrações financeiras encerradas em 31/12/2020, foram preparadas de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem a legislação 
societária e os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo CPC, 
que estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (In-
ternational Financial Reporting Standard - IFRS) emitidas pelo Comitê de Normas 
Contábeis Internacionais (International Accounting Standards Board - IASB); (ii) Na 
preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamen-
tos e estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e 
os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais 
podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de 
forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. 
(iii) As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, 
com exceção dos instrumentos financeiros não-derivativos, que são mensurados 
pelo valor justo por meio do resultado. (iv) Os instrumentos financeiros podem ser 
classificados como ativo ou passivo financeiro a valor justo por meio do resultado, 
empréstimos e recebíveis, investimentos mantidos até o vencimento e disponí-
veis para venda ou passivos financeiros ao custo amortizado, conforme a situação. 

A Companhia determina a classificação dos seus instrumentos financeiros no mo-
mento do seu reconhecimento inicial, quando ele se torna parte de disposições 
contratuais; (v) As demonstrações financeiras, encerradas em 31/12/2020, estão 
apresentadas em milhares de reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. 
Todas as informações apresentadas em milhares de reais foram arredondadas 
para o milhar mais próximo possível, exceto quando indicado de outra forma. 3. 
Relatório dos auditores independentes: As demonstrações financeiras, encer-
radas em 31/12/2020, foram auditadas por RSM Brasil Auditores Independentes 
– Sociedade Simples, CRC 2SP-030.002/O-7, e a versão completa encontra-se dis-
ponível na sede da Sociedade para a apreciação.

Thayan Nascimento Hartmann - Diretor
Luiz Felipe Duarte Martins Costa - Diretor

Talita Ferreira Verdan -Contadora - CRC- RJ-097129/O-0 “S” SP

Setor hoteleiro acelera 
contratações para o final do ano

Segundo pesquisa da 
Bare International, 
que avaliou o com-

portamento e as pretensões 
de consumo no atual está-
gio da pandemia, 76% dos 
entrevistados afirmaram que 
pretendem viajar já nos pró-
ximos meses, após completa-
rem o ciclo de vacinação. Os 
outros 24% alegaram que, 
mesmo se vacinados, não 
se sentem seguros em viajar 
antes que a pandemia passe 
completamente.

O estudo ouviu 596 pes-
soas, maiores de 18 anos, no 
mês de setembro, e revelou 
ainda que, mesmo encoraja-
das a retomarem os velhos 
hábitos, as novas práticas 
sanitárias devem se manter 
por muito tempo; 50,01% 
dos entrevistados afirma-
ram estar vacinados com as 
duas doses ou a dose única, 
ainda assim, 69% deles ale-
garam que preferem evitar 
estabelecimentos que não 
seguem os protocolos de 
prevenção à doença.

Baseado nisso, levanta-

mento feito pela startup 
Closeer, que atua desde 
2019 conectando empresas 
e trabalhadores para vagas 
temporárias, sendo o setor 
de hospedagem um dos 
mais presentes na platafor-
ma, mostrou que as oportu-
nidades cresceram mais de 
400% neste ano, compara-
do com 2020.

De acordo com a Asso-
ciação Brasileira do Traba-
lho Temporário (Assert-
tem) a previsão é de que 
erca de 560 mil vagas tem-
porárias surjam somente 
neste último trimestre: 60% 
das contratações, segundo a 
entidade, serão impulsiona-
das pela indústria, seguido 
de 25% no setor de servi-
ços, que inclui os hotéis. Os 
outros 15% correspondem 
ao comércio. A Asserttem 
estima que, somente no pri-
meiro semestre deste ano, 
os empregos temporários 
tenham gerado um volume 
de renda de mais de R$ 3,36 
bilhões em todo o país.

O economista-chefe da 

Federação, Guilherme Al-
meida, observa que a pro-
ximidade da Black Friday e 
do Natal podem intensificar 
as contratações de temporá-
rios, embora esbarrem em 
desafios macroeconômicos. 
“A economia vive um mo-
mento delicado, que reflete 
no aumento da inflação, na 
dificuldade de acesso ao cré-
dito e no desemprego. No 
entanto, o movimento tra-
dicional de fim de ano deve 
beneficiar uma série de ativi-
dades, e, por consequência, 
gerar vagas temporárias.” Os 
segmentos de tecido, vestu-
ário e calçados (29,7%); su-
permercados, hipermerca-
dos, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo (10,6%); 
artigos farmacêuticos, mé-
dicos, ortopédicos, de perfu-
maria e cosméticos (9,7%); 
móveis e eletrodomésticos 
(9,5%) e outros artigos de 
uso pessoal e doméstico 
(8,0%) serão aqueles com 
mais admissões.

Apesar de uma parcela 
dos empresários estar dis-

posta a contratar, a maioria 
não encontra motivos para 
incrementar o quadro de 
pessoal. Entre os principais 
fatores apontados pelos en-
trevistados estão a falta de 
movimento que justifique 
as contratações (54,8%), a 
não contratação de funcio-
nários temporários para o 
período (27,4%) e a queda 
nas vendas do comércio 
(6,9%). Além disso, 30,6% 
dos entrevistados aponta-
ram a falta de experiência 
e/ou capacitação (22,4%) 
e a dificuldade de se en-
contrar profissionais sem 
o perfil adequado para a 
função (18,4%) como fa-
tores que dificultam a con-
tratação de funcionários 
temporários. A pesquisa foi 
realizada com empresários 
do comércio varejista das 
cidades de maior impacto 
no Produto Interno Bruto 
do estado: Belo Horizonte, 
Betim, Contagem e Uber-
lândia. A margem de erro é 
de 5%, enquanto o nível de 
confiança é de 95%.

MPRJ vai interditar Duratex por poluir Rio Guandu

A 2ª Promotoria de 
Justiça de Tutela 
Coletiva Núcleo 

Nova Iguaçu do Ministério 
Público do Estado do Rio 
de Janeiro (MPRJ) obteve, 
na última sexta-feira, deci-
são da Justiça para interdi-
tar a empresa Duratex S.A 
(DECA), localizada no dis-
trito industrial de Queima-
dos, Baixada Fluminense, 
pelo lançamento de resídu-
os industriais no sistema hí-
drico do Rio Guandu.

A decisão, da 2ª Vara Cí-
vel da Comarca de Quei-
mados, determina também 
a adequação do armazena-
mento e manuseio de todo 
o material que se encontra 
a céu aberto nas dependên-
cias da empresa, em um 
prazo de 24 horas a partir 
da notificação judicial. A 
multa diária estipulada é de 
R$10 mil para o descum-

primento de cada uma das 
duas medidas.

O MPRJ informou nes-
ta terça-feira que a decisão 
atende ação civil públi-
ca ajuizada no último dia 
29 de outubro, segundo a 
qual uma fiscalização do 
Instituto Estadual do Am-
biente (INEA), realizada 
no dia 5 do mês passado, 
detectou o despejo irregu-
lar de efluentes industriais 
no fluxo da Estação de 
Tratamento de Água (ETA 
Rio Guandu), que é a prin-
cipal fonte de captação 
e abastecimento de água 
da região metropolitana 
do Rio de Janeiro. Foram 
identificados ainda outros 
problemas, entre os quais 
insumos estocados no pá-
tio sem os cuidados neces-
sários, transporte interno 
realizado por máquinas 
que espalhavam material 

por vários pontos da uni-
dade industrial, caixas de 
passagem de águas pluviais 
comprometidas devido ao 
acúmulo de sedimentos e 
falha no controle de polui-
ção atmosférica.

Na decisão, a magistrada 
Luciana da Cunha Martins 
Oliveira lembrou que a ação 
do INEA havia interditado 
parcialmente a planta da 
empresa DECA no local até 
que os problemas fossem 
sanados, o que não ocorreu. 
“Mesmo após interdição 
parcial, a demandada vem 
funcionando ao arrepio da 
legislação em vigor, desres-
peitando as condicionantes 
de validade da Licença de 
Operação expedida pelo 
INEA, sendo o causador 
de dano ambiental consis-
tente no despejo irregular 
de efluentes, disposição ina-
dequada de resíduos e falha 

no controle de poluição at-
mosférica. O risco ao resul-
tado útil do processo reside 
no fato de a fábrica conti-
nuar seu funcionamento, 
mesmo após a paralisação 
determinada pelo órgão de 
fiscalização responsável, e 
do perigo iminente à saúde 
da população”, afirmou a 
juíza.

Os moradores da região 
metropolitana do Rio de Ja-
neiro vêm enfrentando pro-
blemas relativos à qualidade 
da água captada pela Com-
panhia Estadual de Águas 
e Esgotos do Rio de Janei-
ro (Cedae). Nos verões de 
2020 e deste ano, 9 milhões 
de clientes cariocas e flumi-
nenses da Cedae sentiram a 
presença da substância ge-
osmina na água distribuída 
pela empresa, cujo sabor e 
odor pareciam com os de 
terra na água distribuída.
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LEANDRO DIAS BRAME, Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCERJA sob o nº 130, com escritório à Trav. do Paço, nº 23, sala 1212, Centro,
Rio de Janeiro/RJ, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA, CNPJ nº 50.657.675/
0001-86, com sede na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 717, 6º e 10º andares, bairro Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, nos termos dos instrumentos particulares de 09.10.2013 e demais documentos arquivados, no qual figura como
Fiduciantes VANDERLEI ARCENIO DOS SANTOS e sua mulher LUCELENA DA SILVA CABO DOS SANTOS, casados pelo regime da
Comunhão Parcial de Bens em 24/06/1994, ambos brasileiros, ele comerciante, portador da carteira de identidade do IFP/RJ nº
05.514.372-1, expedida em 08/07/1993, inscrito no CPF/MF sob o nº 649.452.867/87, ela do lar, portadora da carteira de identidade
do IFP/RJ nº 08.422.681-0, expedida em 23/10/1995, inscrita no CPF/MF sob o nº 010.891.817/36, residentes e domiciliados na Rua
Dr. Délio Guaraná, nº 67, em Eden, São João do Meriti, RJ, levará a PÚBLICO LEILÃO,  de modo Presencial e Online, nos termos da
Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 03 de Dezembro de 2021, às 15h:00min, na Trav. do Paço, nº 23, sala 1212, Centro,
Rio de Janeiro/RJ e pelo site do leiloeiro www.brameleiloes.com.br (Simultaneamente), em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo
igual ou superior a R$ 2.000,000,00 (Dois milhões de reais) para cada imóvel, totalizando R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais)
para os 06 (seis) imóveis abaixo descritos, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, a saber: 01) PRÉDIO
NÚMERO 364, próprio para moradia, e respectivo LOTE DE TERRENO Nº 101, medindo 10,00ms de frente para a Rua Maria das Dores
de Andrade, por 100,00m de extensão da frente aos fundos de ambos os lados, confrontando a direita com o lote nº 99, à esquerda
com o lote nº 103, situado no lugar denominado Éden, 3º distrito do município de São João de Meriti/RJ; 02) PRÉDIO NÚMERO 364,
CASA 01, próprio para residência com diversos cômodos, edificado no LOTE DE TERRENO Nº 103, medindo 10,00ms de frente para
a Rua Maria das Dores de Andrade (antiga Rua Goianaz), igual largura na linha dos fundos por 100,00m de extensão da frente aos
fundos de ambos os lados, confrontando a direita com o lote nº 101, à esquerda com o lote nº 105 e nos fundos com José da Silva,
com área de 1.000ms², situado no lugar denominado Éden, 3º distrito do município de São João de Meriti/RJ; 03) LOTE DE TERRENO
Nº 91, medindo 10,00ms de frente para a Rua Maria das Dores de Andrade (antiga Rua Goianaz), igual largura na linha dos fundos
confrontando com José da Silva ou sucessores, por 100,00ms de extensão da frente aos fundos de ambos os lados, confrontando
a direita com quem de direito, à esquerda com o lote nº 93, com área de 1.000ms², situado no lugar denominado Éden, 3º distrito do
município de São João de Meriti/RJ; 04) LOTE DE TERRENO Nº 93, medindo 10,00ms de frente para a Rua Maria das Dores de
Andrade (antiga Rua Goianaz), igual largura nos fundos confrontando com José da Silva, por 100ms de extensão de ambos os lados,
confrontando a direita com lote91 e à esquerda com o lote nº 95, com área de 1.000ms², situado no lugar denominado Éden, 3º
distrito do município de São João de Meriti/RJ; 05) LOTE DE TERRENO Nº 95, medindo 10,00ms de frente para a Rua Maria das Dores
de Andrade (antiga Rua Goianaz), igual largura nos fundos confrontando com José da Silva, por 100,00ms de extensão da frente aos
fundos de ambos os lados, confrontando a direita com o lote nº 93, à esquerda com o lote nº 97, com área de 1.000ms², situado no
lugar denominado Éden, 3º distrito do município de São João de Meriti/RJ; 06) LOTE DE TERRENO Nº 97, medindo 10,00ms de frente
para a Rua Maria das Dores de Andrade (antiga Rua Goianaz), igual largura nos fundos confrontando com José da Silva, por
100,00ms de extensão da frente aos fundos de ambos os lados, confrontando a direita com o lote nº 95, à esquerda com o lote nº 99,
com área de 1.000ms², situado no lugar denominado Éden, 3º distrito do município de São João de Meriti/RJ. Imóveis registrados no
Cartório do 3º Ofício de Justiça – Registro Geral de Imóveis de São João de Meriti-RJ, sob as matrículas nºs 6.485; 6.487; 6.497;
6.499; 6.489 e 6.491, respectivamente. Obs.: Imóveis ocupados, sendo a desocupação por conta do adquirente, nos termos do art.
30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica, desde já, designado o dia 10 de Dezembro de 2021, no mesmo
horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 4.537.992,10 (Quatro milhões,
quinhentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e dez centavos) para cada imóvel, totalizando, portanto, o valor de
R$ 27.227.952,60 (vinte e sete milhões, duzentos e vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos) para
os 06 (seis) imóveis. Obs.: O interessado em efetuar lances online, por meio de acesso identificado no site do leiloeiro, deve efetuar
cadastro prévio no referido site para anuência às regras de participação dispostas no site e obtenção de “login” e “senha”, os quais
possibilitarão a realização de lances em igualdade de condições com os participantes do pregão presencial. Os lances oferecidos
via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de recusa do leiloeiro, por qualquer ocorrência, tais como, quedas ou
falhas no sistema, da conexão, internet ou quaisquer outras ocorrências, posto que a internet e o site do leiloeiro são apenas
facilitadores de oferta. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O arrematante
pagará, em até 24 horas após o leilão, sinal de 5% e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O
saldo deverá ser pago em até 5 dias após a realização do leilão. Ao devedor fiduciante é assegurado o direito de preferência, até
a data de realização do 2º leilão, para aquisição do imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e
despesas, aos valores correspondentes ao ITBI e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade
fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo também,
ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, inclusive
custas e emolumentos (Lei 9.514/97). Caso haja arrematante, a escritura de venda e compra será lavrada em até 60 (sessenta)
dias, contados da data do leilão. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com
as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

SINDICATO INTERMUNICIPAL DA INDÚSTRIA
DE BEBIDAS EM GERAL DO RIO DE JANEIRO - SINDBEBI

A entidade em título vem pelo presente convocar os seus associados, para
a reunião da Assembleia Geral Extraordinária, no dia 10/12/2021, às 10:00hs
em 1ª convocação e se não houver “quórum” às 11:00hs em 2ª, em sua
Sede Social na Rua Santa Luzia, 685 – 8º andar, para deliberarem sobre a
seguinte pauta: 1. Análise da Pauta de Reivindicações do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias da Cerveja e Bebidas em Geral e de Águas
Minerais do Município do Rio de Janeiro, com a fixação de parâmetros, bem
como tomar as providências, pertinentes, inclusive se necessário instaurar
Dissídio Coletivo, ou celebrar Acordo ou Convenção Coletiva, se for o caso.
2. Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2021.

Marcus Vinícius Braga Rumen – Presidente.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO ao COLÉGIO
JOÃO LYRA FILHO, na pessoa de seu representante legal ARILDO
MATOS TELES, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos
da Ação de Execução (Processo nº 0104145-13.1997.8.19.0001)
proposta por ANDRE VAN BENTUM contra COLÉGIO JOÃO LYRA
FILHO, na forma abaixo: A DRA. KÁTIA CILENE DA HORA
MACHADO BUGARIM, Juíza de Direito da Vara acima, Faz Saber
por este edital aos interessados, que nos dias 22.11.2021 e
25.11.2021, às 13:15 horas, através do site de leilões online:
www.portellaleiloes.com.br, pelo Leiloeiro Público RODRIGO
LOPES PORTELLA, será apregoado e vendido o imóvel situado
na Avenida Dom Hélder Câmara, nº 9475, Quintino Bocaiúva,
Rio de Janeiro, RJ.- Avaliação: R$ 890.000,00 (oitocentos e
noventa mil reais).- O edital na íntegra está afixado no Átrio do
Fórum, nos autos acima, no site www.portellaleiloes.com.br e
no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS OXENTE TÁXI – FEIRA
DE SÃO CRISTÓVÃO, CNPJ nº 04.483.094/0001-58, na pessoa do Diretor
Presidente no uso das atribuições estatutárias, David Caetano da Silva,
brasileiro, casado, portador da identidade nº 102104569 e CPF nº
003.537.577-99, residente e domiciliado na Rua Euriclydes de Jesus Zerbini,
Quadra 156, casa 05 – Pedra de Guaratiba – Rio de Janeiro.  Cep: 23025-
04, convoca seus 22 (vinte e dois) associados, em dia com suas obrigações
sociais, conforme  Art. 43 do Estatuto Sede Social, para Assembléia Geral
Ordinária, a realizar-se no dia 30/11/2021, na  Rua Pernambuco, E 201A  –
São Cristovão /RJ. Para Assembléia Geral de eleição que deverá ser instalar
em 1º convocação, com qualquer número de associados em dia com a
Associação, devendo considerar-se em sessão permanente, durante o
dia, no horário das 10:00 h às 16:00 h, convoca seus associados  para
tratar dos  seguintes  assuntos conforme  estabelecido em seu Estatuto: 1)
Eleição do Conselho Fiscal.  2) Eleição do Conselho de Ética e Disciplina.3)
Eleição da Diretoria Executiva. 4) Alteração do Artigo 66, Parágrafo 1º.

Rio de Janeiro,09 de novembro de 2021.
DAVID CAETANO DA SILVA

DIRETOR PRESIDENTE

Três perguntas: planos de saúde e benefícios - gestão e auditoria

Conversamos com 
Kátia de Boer, 
CEO da Safe Ca-

re, sobre a importância da 
gestão e auditoria dos be-
nefícios relacionados aos 
planos de saúde contrata-
dos pelas empresas. Kátia 
trabalha com o conceito de 
benefício saúde que “con-
templa tudo que compõe 
um plano de saúde como a 
sua estrutura, acolhimento 
e gestão”. Essa é uma ques-
tão importante e que muitas 
vezes é negligenciada pelas 
empresas, principalmente 
por aquelas que dizem ter 
uma área de recursos hu-
manos, mas, na verdade, 
possuem um departamento 
pessoal que chancela papéis 
sem análise. A falta de ges-
tão e auditoria do benefício 
saúde pode contribuir para 
o aumento da sinistralidade 
do plano de saúde, levando 
ao seu encarecimento na 
renovação, com impacto di-
reto no resultado financeiro 
da empresa. Num caso ex-
tremo, uma situação fora de 
controle pode levar à nega-
tiva de uma seguradora em 

renovar o plano de saúde de 
uma empresa.

Problemas relaciona-
dos à ausência de análise 
de um benefício saúde 
afetam o resultado, inclu-
sive financeiro, de uma 
empresa?

Sem dúvida! A ausência 
de um controle eficaz na 
gestão do benefício saúde 
pode comprometer o bud-
get da empresa, excedendo 
o orçamento projetado ten-
do em vista os reajustes que 
eventualmente ocorrerem.

A auditoria é um fator 
importante dentro desse 
processo de saúde, pois im-
plica em várias inconsistên-
cias que são identificadas e 
que podem ser revertidas 
em benefício da empre-
sa, evitando uma redução 
posterior do seu resultado 
financeiro. Sendo assim, fa-
zer esse controle se tornou 
cada vez mais necessário.

Tivemos casos de empre-
sas que estavam em fase de 
renovação de contrato do 
plano de saúde dos colabo-
radores e nos procuraram 

para ajudá-las a encontrar 
uma melhor oportunidade 
e um benefício adequado 
para aquele momento, algo 
que atendesse às necessida-
des internas com um custo 
que fosse realmente compa-
tível com a realidade da em-
presa, já que o problema na 
questão de gestão de saúde 
era o gargalo financeiro. 
Fizemos uma análise con-
tratual e sem ter que mudar 
de operadora, conseguimos 
uma redução de 35% em 
plena pandemia.

Na sua opinião, as em-
presas e seus recursos 
humanos sabem analisar 
as informações geradas 
pela utilização do benefí-
cio saúde?

O departamento de re-
cursos humanos é sem dú-
vida um dos mais impor-
tantes dentro da estrutura 
de uma empresa, portanto, 
é importante a parceria com 
uma consultoria especiali-
zada para poder muni-lo de 
informações e fazer com 
que se tenha a capacidade 
de ser mais estratégico e 

menos operacional.
Pensando em proporcio-

nar melhores experiências 
aos nossos clientes, com o 
objetivo de suprir um  dos 
maiores gaps dentro das 
grandes empresas, que era 
exatamente essa falta de vi-
são, nós decidimos investir 
em soluções estratégicas e 
tecnológicas como a nossa 
plataforma exclusiva Fa-
cility Safe, um software de 
gestão estratégica de saúde 
que permite detectar falhas, 
cumprir metas para alcançar 
a redução de custos e garan-
tir o bem-estar dos benefi-
ciários, além de proporcio-
nar ao RH a otimização de 
todos os seus processos.

Nunca foi tão importan-
te fazer essa gestão como 
neste período de pandemia, 
pois  além do desperdício 
financeiro, as empresas per-
dem recursos com a falta de 
produtividade do colabora-
dor, que muitas vezes preci-
sa se ausentar para ir a uma 
consulta médica, gerando o 
absenteísmo destes funcio-
nários. A empresa também 
precisa ter um suporte para 

os casos considerados mais 
complexos.

Que tipos de empresas 
costumam sofrer mais 
com esse tipo de proble-
ma? Grandes, médias ou 
pequenas?

Empresas de todos os 
portes sofrem por não faze-
rem uma gestão adequada do 
benefício saúde. Não pode-
mos nos esquecer que o cus-

to desse setor no Brasil é uma 
média da utilização de todos 
os serviços relacionados, ou 
seja, problemas de gestão de 
uma empresa acabam impac-
tando no custo de todo o se-
tor.

Em um cenário nacional, 
as pequenas e médias em-
presas têm uma representa-
tividade muito maior, e por 
isso precisam se profissio-
nalizar neste tipo de gestão.

Kátia de Boer - CEO da Safe Care

Fundos têm captação líquida de R$ 15,7 bi em outubro

A indústria de fundos 
captou R$ 15,7 bi-
lhões líquidos em 

outubro, segundo dados 
do Boletim de Fundos de 
Investimentos da Associa-
ção Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro 
e de Capitais (Anbima). O 
setor atingiu o saldo líquido 
de R$ 420,9 bilhões neste 
ano. A renda fixa liderou a 
entrada líquida de recursos 
no mês, mas houve uma re-
dução no fluxo, saindo de 
R$ 35,8 bilhões em setem-
bro para R$ 17,4 bilhões em 
outubro.

No ano, essa classe acu-
mula captação líquida de 
R$ 255,2 bilhões, regis-
trando recorde de saldo lí-
quido para o período des-
de 2002.

“O volume de captação 
líquida dos fundos de ren-
da fixa em 2021 indica a 
atratividade da classe, que 
é responsável por mais da 
metade do saldo de todos 
os tipos de fundos no ano. 
Com a expectativa de alta 
da taxa Selic, a tendência é 
que a procura dos investi-
dores por esses produtos 
aumente nos próximos me-

ses”, afirma Pedro Rudge, 
nosso diretor.

Queda no Ibovespa

Pela segunda vez no ano, 
os fundos de ações tiveram 
resgates, com a saída de R$ 
6,1 bilhões líquidos em ou-
tubro - esse valor é superior 
ao de setembro (R$ 2,2 bi-
lhões). Com isso, o saldo lí-
quido de 2021 foi reduzido 
para R$ 2,6 bilhões.

“As incertezas quanto ao 
equilíbrio fiscal levaram à 
quarta queda consecutiva do 
Ibovespa, de 6,74% em ou-

tubro, e contribuíram negati-
vamente sobre a captação do 
segmento”, avalia Rudge. Os 
fundos classificados como 
ações livres, que não têm o 
compromisso de concentra-
ção em uma estratégia espe-
cífica, foram os mais impac-
tados, somando resgates de 
R$ 3,6 bilhões no mês.

Embora tenha encerra-
do outubro com resgates 
líquidos de R$ 12,5 bilhões, 
a classe dos multimercados 
tem captação líquida nes-
te ano de R$ 69,6 bilhões, 
somente atrás dos fundos 
de renda fixa e dos FIDCs 

(Fundos de Investimento 
em Direitos Creditórios).

Da mesma maneira que 
nas ações, foram os fundos 
livres que registraram mais 
baixas: eles tiveram saídas de 
R$ 8,6 bilhões líquidos em 
outubro. O destaque positivo 
ficou com o tipo investimen-
to no exterior (pode aplicar 
mais de 40% em ativos inter-
nacionais), com saldo líquido 
de R$ 1,9 bilhão.

Na comparação das ren-
tabilidades mensais, os fun-
dos de renda fixa se destaca-
ram, com média de 0,27%. 
O maior retorno ficou com 

o tipo dívida externa (in-
veste, no mínimo, 80% de 
seu patrimônio líquido em 
títulos da dívida externa da 
União) com 1,94%.

Nos fundos de ações, 
as 12 subcategorias fica-
ram com variação negativa, 
sendo que mais da metade 
destas tiveram desempenho 
abaixo da média (-7,75%). 
Já o retorno máximo dos 
multimercados foi de 2,04% 
no tipo estratégia específica 
(adota estratégia que impli-
que em riscos específicos, 
como commodities, futuro 
de índice etc).
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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

EDITAL DE INTIMAÇÃO E LEILÃO ELETRÔNICO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI nº 9.514/1997

EDITAL DE LEILÃO Leonardo Schulmann, Leiloeiro Público Oficial,
matriculado na JUCERJA sob o nº 116, devidamente autorizado
pelo Proprietário/Credor Fiduciário RUBEM VASCONCELOS
IMÓVEIS LTDA, com Sede na Cidade do Rio de Janeiro, na Avenida
Das Américas, nº 500, bl 16, lj 103 parte – Barra da Tijuca, RJ,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 24.022.311/0001-10, faz saber aos
que virem o presente edital e interessar possa, especialmente
ao DEVEDOR FIDUCIANTE: MARCELLO MARTINS FERREIRA,
brasileiro, empresário, portador da carteira de identidade
08919127-4 RJ 13/10/11, inscrito no CPF 005.602.377-40, e sua
mulher ANTONIETTA SAGNELLI MARTINS FERREIRA, brasileira,
advogada, carteira de identidade 87374 OAB/RJ, 11/06/08,
inscrito no CPF nº 983.592.157-15, casados pelo regime da
separação de bens, residentes nesta cidade, que nos termos do
artigo 26 e seguintes da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1997
e regulamentação complementar do Sistema Financeiro
Imobiliário, que institui alienação fiduciária, será levado a público
o leilão de forma eletrônica a 1ª praça com início em 23 de
novembro de 2021 as 12:00 horas com  término as 13:00 horas,
pelo preço da avaliação conforme descrito, R$
540.000,00(quinhentos e quarenta mil reais), valor que deverá
ser acrescido de todas as despesas inerentes ao imóvel,
encargos legais, inclusive tributos, Condomínio e despesas com
a realização de leilão, conforme abaixo descrito e se no Primeiro
Leilão não houver licitante será levado a público o leilão de forma
eletrônica a 2ª praça com início em 30 de novembro de 2021 as
12:00 horas com  término as 13:00 horas, pelo valor da dívida,
que ATUALIZADA até a data da confecção do edital perfaz um
total de R$ 572.301,45(quinhentos e setenta e dois mil trezentos
e um reais e quarenta e cinco centavos) valor que deverá ser
acrescido de todas as despesas inerentes ao imóvel, encargos
legais, inclusive tributos, condomínio e despesas com a
realização de leilão, conforme abaixo descrito. IMÓVEL:
APARTAMENTO 102 NA ESTRADA UNIÃO E INDÚSTRIA, Nº 10396
BL 5 DO PRÉDIO “ITAIPAVA ALL SUITES RESIDENCE SERVICE”,
COM ÁREA EDIFICADA DE 59,85 METROS QUADRADOS, COM
UMA VAGA DE GARAGEM FRE. 327599 e CL 16148. Condições
do leilão: A venda será realizada à vista na mesma data do leilão.
Correrá por conta do comprador todas as despesas relativas à
aquisição do imóvel no leilão tais como: ITBI, despesas com a
escritura de compra e venda a ser lavrada no Cartório do 10º
Ofício de Petrópolis, no prazo de 05 (cinco) dias após a
apresentação da guia de ITBI devidamente paga pelo adquirente,
o pagamento de 5% (cinco por cento), acrescido das despesas
que serão na data do leilão tais como: Editais, intimações,
anúncios e outros que porventura sobrecaiam sobre o sobre o
valor da arrematação a título de comissão do leiloeiro, Ônus de
IPTU aproximados no valor de R$ 24.832,50(vinte e quatro mil
oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), Condominio
no valor aproximado de R$ 21.950,00(vinte e um mil novecentos
e cinquenta reais) taxas, FUNESBOM referente ao ano 2020 no
valor de R$ 102,31, alvarás, certidões, emolumentos cartorários,
registros, averbações, etc. O imóvel será vendido no estado em
que se encontra (venda ad corpus) não podendo o arrematante
alegar desconhecimento das condições, características e
estado de conservação. a desocupação/imissão/reintegração
na posse ficará por conta do comprador, que assume o risco da
ação, bem como todas as custas e despesas, inclusive
honorários advocatícios, mediante propositura da competente
ação, na forma da Lei nº 9.514/97. Em caso de Adjudicação
será paga comissão de 3%(três por cento) do valor da avaliação
ao  Leiloeiro. Maiores informações: tel: 2532-1961 - 2532-1705
ou pela internet (http://www.schulmann.com.br).

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.

RÁPIDO MACAENSE LTDA.
CNPJ Nº. 29.689.999/0001-00 - NIRE: 33.2.0018926 - 1

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS
(01) DIA, HORA E LOCAL: Às 14h00min do dia 13 de outubro de 2021, reuniram-
se por meio de videoconferência, na forma do art. 1080-A da Lei nº 10.406/2002, 
incluído pela Lei nº 14030/2020, e pela Instrução Normativa DREI nº 81/2020. 
(02) CONVOCAÇÃO E QUORUM: Dispensadas as formalidades de convocação 
já que presente os sócios detentores de 100% do capital social. Presente também 
o representante da auditoria externa, BDO RCS Auditores Independentes SS - 
Sr. Fernando Pereira da Silva Marques, inscrito no CRC 1 RJ - nº 092.490/O-3. 
(03) MESA: Por ato da unanimidade dos sócios presentes, foram eleitos para 
presidir os trabalhos, Carlos Otávio de Souza Antunes, como Presidente e, como 
Secretário, Gustavo Nader Damião Rodrigues. (04) ORDEM DO DIA: A seguir, o 
Presidente informou aos sócios que a Reunião se destinava a colocar em exame 
e apreciação dos ali presentes as seguintes deliberações: (04.1) Tomar as contas 
dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras 
do exercício social de 2020; (04.2) Aprovar a destinação dos lucros referente 
ao exercício de 2020. (05) DELIBERAÇOES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 
Antes do início dos trabalhos o Presidente franqueou a palavra ao auditor que 
apresentou o Parecer e as Notas Explicativas. Em seguida foi aberta a discussão 
e votação da ordem do dia: (05.1). Aprovadas sem reservas às demonstrações 
financeiras e o balanço patrimonial referente ao exercício findo em 31/12/2020, 
o qual apresenta lucro líquido do exercício no valor de R$ 2.722.404,58 (dois 
milhões, setecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e quatro reais e cinquenta e 
oito centavos). As demonstrações contábeis foram publicadas no Diário Oficial 
do Estado do Rio de Janeiro nº 161 – Parte V e no Jornal Monitor Mercantil, 
página 6 – Negócios & Empresas, ambos do dia 23 de agosto de 2021. (05.2). 
Ratificada a distribuição/destinação dos lucros acumulados no valor de R$ 
19.325.946,58 (dezenove milhões, trezentos e vinte e cinco mil, novecentos 
e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) e os seus registros 
contábeis efetuados em lucros à pagar “passivo circulante”. Nada mais a tratar 
o presidente encerrou a reunião realizada de forma digital, agradecendo a 
presença de todos. Macaé/RJ, 13 de outubro de 2021. Secretário - Gustavo 
Nader Damião Rodrigues; Presidente - Carlos Otávio de Souza Antunes. 
LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DOS SÓCIOS DA RÁPIDO MACAENSE 
LTDA. REALIZADA EM 13/10/21. Auto Viação 1001 Ltda. (representada por 
Gustavo Nader Damião Rodrigues e Carlos Eduardo Gomes Rocha). COSA 
PARTICIPAÇÕES LTDA. (representada por Carlos Otávio de Souza Antunes 
e Marcelo Garcia Antunes); HATAR Participações Ltda. (representada por 
Amaury de Andrade e Heloisa Helena Antunes de Andrade). JCA HOLDING 
TRANSPORTES, LOGÍSTICA E MOBILIDADE LTDA. (representada por 
Gustavo Nader Damião Rodrigues e Luís Baleeiro Costa Lima). Jucerja nº 
4584622 em 01/11/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Paulo Neiman, Presidente da Sociedade Hebraica de Niterói, no exercício
de suas atribuições estatutárias, convoca seus Sócios Proprietários quites
com suas mensalidades até o mês de SETEMBRO de 2021, para
participarem da Assembleia Geral Extraordinária a se realizar em nossa
sede a Rua Álvares de Azevedo 185, Icaraí, Niterói, Rj, na manhã do dia 19
de Novembro de 2021 (sexta-feira ) às 10 horas em 1ª convocação com
quórum mínimo de 2/3 dos sócios habilitados, que se não atingido fará com
que a reunião se realize em 2ª convocação às 14 horas do dia 28 de
Novembro de 2021 (domingo) com quórum mínimo de 1/3, e em 3ª
convocação às 15 horas deste mesmo dia 28 de Novembro. com qualquer
número de sócios habilitados, tendo como pauta:  Discussão e deliberação
sobre eventual aceitação de novas propostas para negociação dos
terrenos que formam nossa Sede ou, opcionalmente, sua
locação;  Apresentação de proposta do Presidente para inclusão de mais
um Sócio Proprietário na composição da Diretoria; Deliberação sobre
relacionamento com Entidades Externas; Deliberação sobre proposta
referente a indicação de novos membros visando recompor a Comissão
Fiscalizadora; Esclarecimentos sobre a atual situação financeira do Clube
e suas perspectivas a curto, médio e longo prazo.         Serão aceitas
apenas procurações originais com obrigatório reconhecimento
de firma. Somente será permitida a presença de Sócios e Diretores da
Entidade, não sendo aceitos elementos outros, mesmo na condição de
ouvintes. Niterói, 10/11/2021. Atenciosamente,

 Paulo Neiman

Ibovespa segue oscilando, 
mesmo quando marca alta

Alibaba Group inaugura 
centro no Aeroporto de Liège

A Cainiao Network, 
braço de logística 
do Alibaba Group, 

da China, inaugurou oficial-
mente nesta segunda-feira 
(8) seu primeiro centro de 
logística inteligente no Ae-
roporto de Liège, na Bélgi-
ca. O centro inteligente, o 
maior de seu tipo na Euro-
pa, é uma parte do acordo 
fechado em 2018 entre o 
Alibaba Group e o governo 
belga para aderir à iniciati-
va da Plataforma Eletrôni-
ca do Comércio Mundial 
(eWTP, em inglês), que vi-
sa reduzir as barreiras ao 
comércio mundial para pe-
quenas e médias empresas 
via comércio eletrônico.

A construção do centro 
inteligente começou no fi-
nal de 2019. Ele oferece 
uma nova conexão direta 
para os comerciantes belgas 
a novos mercados. A insta-
lação de 30 mil metros qua-
drados (m²) é dividida em 
duas partes: uma estação de 
carga aérea de 12 mil m² pa-
ra o trânsito rápido de mer-
cadorias para exportação e 
importação entre o lado ar e 
o lado terrestre do aeropor-
to; e um centro de triagem 
de pacotes de 18 mil m² pa-

ra organizar os pacotes de 
acordo com seus destinos 
na Europa.

Segundo a agência Xi-
nhua, a instalação está equi-
pada com as mais recentes 
tecnologias digitais e proje-
tada para agilizar os servi-
ços de operação do termi-
nal, digitalizando o fluxo de 
mercadorias entre a China e 
o bloco europeu.

“Este centro em Liège 
está equipado não apenas 
com equipamento e sistema 
de gestão digital da China, 
mas também com máqui-
nas automatizadas de alta 
qualidade e operadores eu-
ropeus experientes”, disse 
Zhang Chi, encarregado de 
negócios da Embaixada da 
China na Bélgica.

“A integração dos melho-
res recursos de nossas duas 
partes, tornando possível 
otimizar a eficiência logís-
tica deste centro em Liège, 
ajudará a consolidar a posi-
ção importante da Bélgica e 
da Região da Valônia como 
centros logísticos na Euro-
pa, ao mesmo tempo em 
que fortalece a cooperação 
sino-belga como parte da 
Iniciativa do Cinturão e Ro-
ta”, disse Zhang.

A bolsa brasileira se-
guiu em caminho 
oposto a norte-

americano nesta terça-feira. 
Mas desta vez em um “bom 
sentido”, com o Ibovespa 
fechando em alta, mesmo 
que um pouco distante da 
máxima intradiária, en-
quanto os índices de Wall 
Street não tiveram força 
para manter a sucessão de 
recordes que vem sendo 
uma constante. A análise é 
do economista Alexsandro 
Nishimura, head de con-
teúdo e sócio da BRA, es-
critório credenciado da XP 
Investimentos.

Segundo o economista, 
mesmo com a alta, o Ibo-
vespa permanece oscilando 
em uma estreita faixa desde 
o último pregão de novem-
bro e que reflete o momen-
to de aversão ao risco dos 
investidores. “Assim o mer-

cado defende um impor-
tante suporte técnico dado 
pelos analistas, nos 103 mil 
pontos, mas realiza lucros 
tão logo o índice retorna 
para o topo dessa faixa, nos 
106 mil pontos”.

Nishimura diz que o ce-
nário político continua ge-
rando incertezas e remove 
o apetite por posições mais 
direcionais dos investido-
res, que aguardam uma so-
lução para o enquadramen-
to do Orçamento e/ou uma 
saída para o pagamento do 
Auxílio Brasil. “O holofo-
te permanece em Brasília, 
onde desde a manhã (desta 
terça-feira) a Câmara dos 
Deputados segue limpando 
a pauta com os destaques 
da PEC dos Precatórios, 
para então seguir para a 
votação em segundo turno 
do texto. A percepção dos 
agentes do mercado foi 

positiva, com otimismo de 
que o governo conseguirá o 
apoio necessário para apro-
vação”, analisou. 

Cenário micro

Se o cenário político/ma-
croeconômico não colabo-
ra, o micro trouxe a funda-
mentação para algumas das 
principais altas do dia. “A 
Petz foi um dos destaques, 
após mostrar avanço no lu-
cro líquido do 3º trimestre, 
além de apontar sua expec-
tativa de abertura de 50 lo-
jas até o final de 2022 e da 
aquisição da maior franquia 
de adestramento em domi-
cílio da América Latina, a 
Cão Cidadão”, relatou. Se-
gundo analistas, a aquisição 
foi positiva e contribui para 
a busca da meta da empresa 
de tornar-se um ecossiste-
ma pet completo até 2025.

Segundo Nishimura, a 
temporada de balanços 
também ajudou a fazer pre-
ço, com números conside-
rados positivos induzindo 
alguns players do mercado a 
referendar suas recomenda-
ções. Foi o caso do Banco 
do Brasil, que apresentou 
lucro líquido de R$ 5,1 bi-
lhões no terceiro trimestre, 
48% acima de igual período 
de 2020, além de aumentar 
seu guidance para o ano, 
tanto para o lucro quanto 
para a margem financeira 
bruta.

Houve um movimen-
to de queda dos juros no 
Brasil, o que beneficiou 
algumas ações dos setores 
que vinham sofrendo re-
centemente, casos do va-
rejo (MGLU3 +10,3% / 
AMER3 +8,5%) e constru-
ção (EZTC3 +7,8% / MR-
VE3 +6,0%). 
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